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1. PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadèmics, 
de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses branques 
tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar la magni-
tud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importància i opor-
tunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest treball. Crec, 
sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem quan vàrem 
impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta iniciativa, que no 
era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, rigorós i do-
cumentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnològics, socials i 
mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.
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Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés  
d’Economia i Empresa de Catalunya
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2. ORGANITZACIÓ

2.1 Comitè Organitzador

Els treballs del congrés es van iniciar a l’octubre de 2017 amb la constitució d’un 
Comitè Organitzador format per 14 persones, que va decidir dividir els treballs 
del congrés en 13 eixos d’activitat, dotze d’ells relacionats directament amb 
l’economia i l’empresa i un, el 12, que havia de reflexionar sobre el futur de la 
professió de l’economista, en clau interna.

Presidit per Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), 
la composició del Comitè Organitzador va ser la següent:

Oriol Amat, CEC
Josep Betriu, CEC
Xavier Farriols, CEC. Institut d’Estudis Catalans
Xavier Ferrer, CEC
Anton Gasol, CEC
Modest Guinjoan, CEC
Àngel Hermosilla, CEC
Antoni Montserrat, CEC. Institut d’Estudis Catalans
Maurici Olivé, CEC
Francesc Raventós, CEC
Lluís Santaló, CEC
Xavier Segura, CEC
Coordinador: Daniel Quer

D’esquerra a dreta, Modest Guinjoan, Xavier Farriols, Antoni Montserrat, 
Àngel Hermosilla, Daniel Quer, Lluís Santaló, Joan B. Casas, Xavier Segura,  
Francesc Raventós, Anton Gasol, Maurici Olivé i Josep Betriu.
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2.2 Comitè Científic

Destacats economistes varen formar part d’un Comitè Científic per avaluar les 
ponències presentades.
 

Presidit pel professor Andreu Mas-Colell, van integrar el Comitè Científic del 
Congrés:

Ramon Adell, Universitat de Barcelona
Pol Antràs, Harvard University
Antoni Argandoña, IESE
Núria Bosch, Universitat de Barcelona
Pere Botella, Universitat Politècnica de Catalunya
Josep Maria Bricall, Universitat de Barcelona
Jordi Caballé, Universitat Autònoma de Barcelona
Montserrat Casanovas, Universitat de Barcelona
Antoni Castells, Universitat de Barcelona
Eduardo Cristóbal, Universitat de Lleida
Guillermo de la Dehesa, Centre for Economic Policy Research
Antoni Elias, Universitat Politècnica de Catalunya
Elena Flores, International economic and financial relations; global governance
Modest Fluvià, Universitat de Girona
Teresa Garcia-Milà, Universitat Pompeu Fabra
Enric Genescà, Universitat Autònoma de Barcelona
Francesc Granell, Universitat de Barcelona
Joan Hortalà, Universitat de Barcelona i Borsa de Barcelona
Guillem López Casasnovas, Universitat Pompeu Fabra
Anna Matas, Universitat Autònoma de Barcelona
Francesc Xavier Mena, ESADE
Josep Oliver, Universitat Autònoma de Barcelona
Vicente Ortún, Universitat Pompeu Fabra
Martí Parellada, Universitat de Barcelona
Alfred Pastor, IESE
Diego Prior, Universitat Autònoma de Barcelona
Jacint Ros Hombravella, Universitat de Barcelona
Israel Ruiz, Massachusetts Institute of Technology
Vicente Salas, Universidad de Zaragoza
Agustí Segarra, Universitat Rovira i Virgili
Antoni Serra Ramoneda, Universitat Autònoma de Barcelona
Robert Tornabell, ESADE
Joan Tugores, Universitat de Barcelona
Mateo Valero, Universitat Politècnica de Catalunya
Xavier Vives, IESE
Antoni Zabalza, Universitat de València
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2.3 Comissions dels Eixos  

Es van crear unes comissions per a cada eix perquè debatessin el contingut de 
les ponències i n’extraguessin conclusions. La comissió de cada eix també podia 
promoure la participació en el congrés de professionals i acadèmics en la mesura 
que considerés interessant la seva aportació, i també per assegurar que cada eix 
comptava amb les contribucions rellevants en els camps més significatius.

Els eixos i les comissions de cadascun d’ells van ser els següents:

1.  El marc global: tendències mundials en geopolítica en el 
marc de la perspectiva de la Unió Europea
President: Carles Gasòliba, doctor en Ciències Econòmiques.
Vicepresident: Jordi Bacaria, director del CIDOB.
Relator: Guillem Rovira, cap de l’Àrea d’Afers de la UE, Genera-
litat de Catalunya.
Vocals: Joan Carles Suari, Alex Ruiz, Anna Estrada.

2.  Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica
Presidenta: Natàlia Mas, directora general d’Anàlisi Econò-
mica del Departament de la Vicepresidència d’Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
Vicepresident: Enric Fernández, director corporatiu de Pla-
nificació Estratègica i d’Estudis de CaixaBank.
Relator: Xavier Cuadras, director de l’Escola Superior de Co-
merç Internacional.

3. La musculatura del sistema empresarial català
President: Salvador Alemany, president d’Abertis.
Vicepresident: Antoni Brunet, director d’Assumptes Públics 
i Corporatius de Cellnex Telecom.
Relator: Joan Ramon Rovira, director d’Estudis de la Cambra 
de Comerç de Barcelona.
Vocals: Josep Maria Massanella, Elisabet Bach, Carles  
Murillo, Òscar Alfranca, Carles Capellà, Josep Prat, Ferran 
Villergas, Lluís Mas, Ricard Pedreira.
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4. Els mercats de Catalunya en el futur
Presidenta: Sofía Rodríguez, chief economist del Banc  
Sabadell.
Vicepresident: Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global.
Relator: Joan Tristany, director general d’AMEC.

5. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes
President: Antoni Abad, president de CECOT.
Vicepresident: Francesc Solé Parellada, catedràtic emèrit de 
la Universitat Politècnica de Catalunya.
Relator: Joan Sardà, economista i professor DOE - Universitat 
Politècnica de Catalunya.
Vocals: Jordi Olivella, Esteve Oroval, Josep Maria Grau, Javier 
Asenjo, J. Oriol Escardíbul.

6. El sector públic a la Catalunya del futur
President: Joaquim Coello, assessor de Presidència de Sie-
mens Gamesa.
Vicepresident: Iván Planas, gerent dels Serveis Assistencials 
de CatSalut.
Relator: David Ros, economista.

7. L’Estat de Benestar, nivell i perspectives
President: Jaume Puig Junoy, professor del Departament 
d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
Vicepresident: Enric Mangas, president de la Unió Catalana 
d’Hospitals.
Relatora: Roser Fernández, directora general de la Unió Cata-
lana d’Hospitals.

  Vocals: Joan Gil, Ramon Massaguer, Lluís Bohigas, Francesc 
Planells.

8.  El sistema de ciència i innovació: realitat i potencial
President: Enric Banda, senior adviser al Barcelona Super-
computing Center.
Vicepresident: Xavier López, director general corporatiu 
d’Eurecat.
Relator: Xavier Lesauvage, consultor en Màrqueting i Innovació.
Vocals: Enric Batalla, Gian-Lluís Ribechini, Julià Manzanas, 
Esther Real, Montserrat Vendrell, Ignasi Espiell, Roger  
Cabezas, Mariona Sanz, Jordi Angusto.
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9.	 Futur	del	mercat	de	capitals	i	sector	financer
Presidenta: Maria Àngels Vallvé, presidenta de GVC GAESCO.
Vicepresident: Josep Soler, director general de l’Institut 
d’Estudis Financers.
Relator: Jaume Puig, director general de GVC GAESCO GESTIÓN.
Coordinador: Lluís Torras

10. Infraestructures: nivell de dotació, reptes i oportunitats
President: Joan Ràfols, economista i assessor en Urbanisme 
i Habitatge.
Vicepresident: Santiago Garcia-Milà, subdirector general 
d’Estratègia Comercial del Port de Barcelona.
Relator: Àlvar Garola, professor de la Universitat Politècnica 
de Catalunya.
Vocals: Cristian Bardají, Jaume Erruz, Ignasi Ragàs, Miquel 
Morell, Sergi Saurí, Joaquim Asensio.

11. El medi ambient en el present i en el futur
President: Josep Enric Llebot, secretari general de l’Institut 
d’Estudis Catalans.
Vicepresidenta: Alba Cabañas, directora de l’Àrea Tècnica de 
Foment de Treball Nacional.
Relator: Albert Garcia Pujol, economista i membre de la Co-
missió d’Economia i Sostenibilitat.
Vocals: Ana Garcia, Montserrat Colldeforns, José María Mata.

12. Els professionals de l’economia en el futur
President: Valentí Pich, president del Consejo General de 
Economistas.
Vicepresident: Xavier Subirats, president del RECC (Registre 
d’Experts Comptables de Catalunya).

13.	Transformació	digital	i	intel·ligència	artificial
President: Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i Co-
municació de la Universitat de Vic.
Vicepresident: Oriol Alcoba, director general d’ESADE Creàpolis.
Relator: Joan Torrent, director del Grup de Recerca Inter-
disciplinari sobre les TIC, i2TIC i de la Business School de la 
Universitat Oberta de Catalunya.
Vocals: Ramon López de Mántaras, Esteve Almirall, Genís 
Roca, Francesc Garcia Cuyàs, Joan Guasch.
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3. SESSIÓ FINAL 

3.1 Programa

Data: 17 de maig de 2018
Lloc: Auditori AXA (Av. Diagonal 547, L’illa Diagonal – Barcelona)

• Inauguració i benvinguda
Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i president 
del Comitè Organitzador del Congrés

• Conferències
“Catalunya en clau macroeconòmica en un entorn global” a càrrec de:
Sra. Teresa Garcia-Milà, catedràtica de la UPF, directora de la Barcelona GSE 
i col·legiada de Mèrit del Col·legi d’Economistes de Catalunya

“L’empresa com a procés continu d’adaptació” a càrrec de:
Sr. Josep Pont, conseller delegat de Borges

• Taula rodona entre representants de diferents Eixos
Sr. Salvador Alemany, president d’Abertis
Sr. Joaquim Coello, assessor de Presidència de Siemens Gamesa
Dr. Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Univer-
sitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
Sra. Natàlia Mas, directora general d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat de 
Catalunya
Sr. Francesc Solé Parellada, catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica 
de Catalunya
Sra. M. Àngels Vallvé, presidenta de GVC Gaesco
Moderador: Sr. Albert Closas, director del programa “Valor Afegit” de TV3
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• Intervenció del president del Comitè Científic del Congrés*
Prof. Andreu Mas-Colell, UPF i Barcelona GSE

• Lectura del resum de les conclusions del Congrés
Sr. Francesc Raventós, exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i 
membre del Comitè Organitzador del Congrés

• Cloenda del Congrés
Sr. Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i president 
del Comitè Organitzador del Congrés

*  Aquesta intervenció finalment no es va dur a terme. El contingut de la intervenció prevista 
es pot llegir a l’apartat 3.4 d’aquest mateix llibre.
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3.2 Intervenció de la professora Teresa Garcia-Milà

Catalunya en clau macroeconòmica en un entorn global

Vull agrair al Col·legi d’Economistes de Catalunya, i en especial al seu degà, Joan 
B. Casas, i al president del Comitè Científic del Congrés, Andreu Mas-Colell, la invi-
tació a impartir aquesta conferència inaugural. És per a mi un repte adreçar-me a 
aquest auditori tan qualificat, si bé per ser molts de vosaltres bons amics i col·le-
gues espero que sigueu benèvols amb les meves paraules.

Intentaré en aquesta estona donar unes pinzellades del moment econòmic en 
què es troba Catalunya, de com l’entorn macroeconòmic global afecta les se-
ves perspectives, per, finalment, posar el focus en aquells aspectes en els quals 
crec que tenim fortaleses que ens poden permetre encarar amb cert optimisme 
el futur.

Catalunya, com altres economies del nostre entorn, ha patit una crisi profun-
da fruit dels nostres propis errors, però agreujada pels errors dels altres. La 
coincidència en el temps de l’esclat de la bombolla immobiliària interna amb 
la crisi financera mundial va desencadenar unes circumstàncies que van fer 
aflorar la fragilitat en què s’havia sustentat el creixement durant els primers 
anys d’aquest segle. En això no vàrem estar sols, i en concret el nostre entorn 
més immediat, Espanya, patia de similars febleses, si cap més agreujades en 
parts del seu territori. Una Unió Monetària incompleta i fràgil va endarrerir 
la recuperació. Mentre que a principis de 2010 l’economia catalana tornava a 
créixer impulsada pel sector industrial, al segon trimestre de 2011 les taxes de 
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creixement tornen a valors negatius en un context europeu, i especialment 
de l’eurozona, molt incert. És de nou la indústria, juntament amb el sector 
serveis, que a partir del tercer trimestre de 2013 recupera creixements posi-
tius, els que, malgrat la persistent davallada en la construcció, permeten que 
Catalunya torni a créixer i ho faci de forma sòlida fins al present. Portem 18 
trimestres de creixement amb taxes interanuals que han arribat a assolir va-
lors del 4% en els moments més àlgids, i que segueixen al voltant del 3%, i de 
moment amb perspectives sòlides. 

Tot i que hem recuperat els valors de PIB real d’abans de la crisi, no estem en-
cara als nivells de PIB per capita que havíem assolit en relació amb el conjunt 
dels països de la Unió Monetària. L’any 2007 el PIB per capita de Catalunya en 
Paritat del Poder de Compra era un 111% de la mitjana de la zona euro, mentre 
que el 2016 (últim any de dades comparables) encara estàvem al 103%. Anem 
recuperant a poc a poc els valors originals però altres països ens han passat al 
davant. No podem oblidar que la taxa d’atur és encara del 12%, lluny del 6,5% 
d’abans de la crisi, i massa elevada per sentir-nos confortables. L’atur juvenil 
arriba quasi al 30%, i molts dels joves que treballen ho fan amb contractes pre-
caris i sous baixos. Cal encarar aquesta problemàtica de forma decidida. Part 
de la rigidesa del mercat de treball depèn de les lleis espanyoles, però des de 
Catalunya tenim eines per millorar la formació, especialment la professional i 
contínua, o per agilitzar el procés de cerca de treball, per exemple. 

L’ajust de l’economia catalana durant la crisi ha estat, al meu parer, un procés 
de destrucció creativa en el sentit clàssic de Schumpeter. Observem el tanca-
ment de moltes empreses, amb la consegüent destrucció de llocs de treball i de 
riquesa, però alhora hi ha moltes empreses que es reorganitzen i es reorienten, 
resisteixen la crisi i s’enforteixen. Les empreses que han superat la crisi tenen 
un model organitzatiu més professional i sòlid, amb una mirada més oberta 
a l’exterior, on han sabut col·locar els seus productes de forma exitosa. Hem 
passat d’un saldo exterior de béns i serveis negatiu del 5,1% del PIB el 2007, a un 
superàvit del 6,5% el 2017. Aquestes empreses compten amb treballadors ben 
formats, qualificats per a les noves necessitats dels seus llocs de treball, que 
aporten augments de productivitat que permeten millorar la competitivitat ex-
terior no només per contenció salarial sinó també per increments de producti-
vitat. La productivitat mitja del treball referida a un valor 100 l’any 2007 es troba 
ara en valors de 117, i la PTF (productivitat total dels factors), de nou referida 
a un valor 100 l’any 2007, registra el 2017 valors de 102,8, el valor més alt des 
de l’any 2000. Però aquestes millores no són suficients i podrien ser efímeres 
si, esgotat el recorregut de destrucció de feines de molt baixa productivitat, 
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l’economia catalana no segueix reforçant la transformació cap a sectors basats 
en el coneixement i les tecnologies avançades. 

La feblesa de l’economia en la crisi va arribar sens dubte a les finances de la Ge-
neralitat, que va patir una reducció dràstica dels seus ingressos mentre es mante-
nien les necessitats de despeses, bàsicament la provisió de serveis fonamentals 
com l’educació i la sanitat, que no entenen de cicles econòmics, i de serveis socials 
que són precisament contracíclics. Un finançament estructuralment infradimen-
sionat difícilment pot aguantar un període de davallada continuada de les bases 
fiscals, i en particular d’aquelles lligades a alguns impostos cedits, com l’impost 
de transmissions patrimonials i el d’actes jurídics documentats, que l’any 2013, en 
el seu moment més baix, recapten un 72% menys que l’any 2006.

Sobre aquestes dificultats s’hi van afegir actuacions discrecionals per part del 
govern central que van minvar els recursos disponibles: endarreriment dels pa-
gaments del fons de competitivitat, bestretes estimades segons una evolució 
de l’economia poc realista i segurament interessada, imposició d’un objectiu 
de dèficit per a les CC.AA. desproporcionat respecte a l’exigit a l’Administració 
Central i sense relació amb la distribució vertical de la despesa pública. A això 
cal afegir la impossibilitat d’endeutar-se en els mercats i la dependència quasi 
total del FLA (fons de liquiditat autonòmic) sota un control draconià. I si l’Ad-
ministració Central va retallar en inversions per ajustar el pressupost, la part 
que li va correspondre a Catalunya va ser més que proporcional al que li hauria 
correspost per PIB o població. De fet, no cal estar en crisi per patir aquesta dis-
criminació en inversió pública. Seguim sense l’estació de la Sagrera, amb unes 
Rodalies que no donen resposta a les necessitats d’una metròpoli dinàmica i 
mòbil com Barcelona, o amb el tan parlat i encara no aconseguit corredor del 
Mediterrani, per posar alguns exemples. Res de nou. Malauradament les pers-
pectives en aquest apartat no són optimistes. Tot fa pensar que seguirem amb 
un finançament insuficient, opac i poc equitatiu, i amb escassa capacitat norma-
tiva i de recaptació en la major part de les bases impositives.

Des de Catalunya el que si podem és introduir millores en la planificació i la ges-
tió dels serveis públics. Les retallades han obligat a fer ajustos, en alguns casos 
excessius, però en la recuperació és important aprofitar l’oportunitat per créi-
xer eficientment. L’ajust organitzatiu que han fet les empreses seria desitjable 
que arribés també a l’administració pública.

De la mateixa manera que el context mundial va marcar i intensificar la crisi, 
també ara pot ser decisiu per determinar la solidesa de la recuperació i el crei-
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xement sostingut de l’economia catalana. Si aixequem la vista cap a l’horitzó 
més llunyà veiem llums i ombres. 

Els Estats Units ens porten molt avantatge en el procés de recuperació. Van apli-
car polítiques fiscals i monetàries expansives amb celeritat, que juntament amb 
un entorn econòmic més flexible i dinàmic van permetre retornar l’economia a 
taxes de creixement positives al tercer trimestre de l’any 2009, quatre anys abans 
que Catalunya. L’economia dels EUA porta vuit anys de creixement sostingut i 
actualment hi ha una certa discussió sobre si el seu creixement ha tocat sostre. 
Hi ha opinions diverses i no entraré en la polèmica, els pronòstics són arriscats i 
altres en saben més que jo, però les prediccions de l’FMI apunten a creixements 
d’entre el 2% i el 3% per a l’any en curs i el següent, segurament en part per la inèr-
cia de les recents rebaixes fiscals. En tot cas, els EUA estan en un moment dolç, 
amb un atur del 4% que es podria considerar de plena ocupació, i un nivell de PIB 
que es considera ha assolit el seu potencial. Els fronts internacionals oberts, dels 
quals parlarem més endavant, poden afectar la seva evolució. 

Encara que les dades de la Xina sempre s’han de prendre amb cautela, la seva 
economia segueix registrant taxes de creixement envejables del 6,9% l’any 2017 
i amb una previsió del 6,6% per al 2018. La temuda i esperada desacceleració 
xinesa no acaba d’arribar. Tant de bo que així sigui. Observem un canvi de rumb 
en les prioritats del seu model econòmic, que intenta reforçar el consum intern 
i reduir la seva dependència de l’exterior. Caldrà veure com l’afecten els equili-
bris globals. En canvi a la Federació Russa li està costant més mantenir taxes de 
creixement positives, i que en tot cas són de dimensió molt inferior, al voltant 
de l’1,5%. 

Però hi ha núvols en aquest horitzó. Alguns ben instal·lats als EUA i que afecten 
altres indrets de forma directa. El proteccionisme comercial de Trump està pre-
sent en diverses dimensions i pot jugar un paper important en la desestabilitza-
ció del comerç internacional, que ha aportat prosperitat a molts països, alguns 
d’ells encara en vies de desenvolupament. 

La guerra comercial llançada per Trump té diferents tentacles: s’ha desvinculat 
del TPP (Trans-Pacific Partnership), la qual cosa no ha impedit que els 11 països 
restants hagin arribat a un acord recentment (març del 2018) sense comptar 
amb els Estats Units; en les renegociacions del NAFTA (North American Free 
Trade Agreement), l’acord amb Canadà i Mèxic que data de l’any 1994, els EUA 
estan considerant la possibilitat de desvincular-se’n, fet que podria tenir reper-
cussions de gran importància, especialment per a Mèxic; ha suspès les negocia-
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cions del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) entre els EUA i 
la Unió Europea, que han estat sempre complexes i en les quals Europa tampoc 
no ha posat les coses fàcils. 

Més enllà dels acords multilaterals, els EUA han amenaçat d’imposar de forma 
unilateral aranzels a diversos productes xinesos, amb el risc que també se n’im-
posin alguns als països de la Unió Europea. Si això passa, les represàlies de la 
Xina no es faran esperar, el que pot desencadenar una escalada aranzelària que 
pot tenir un important impacte en el comerç internacional.

L’administració Trump també està atiant el foc de la inestabilitat política aban-
donant el pacte nuclear amb l’Iran (tan sols fa uns dies, 8 de maig). A la ten-
sió amb Síria i les difícils relacions amb Rússia, cal afegir aquesta setmana la 
creixent tensió entre israelians i palestins. La inestabilitat a l’Orient Mitjà està 
repercutint en el preu del petroli, que si fa un any es situava al voltant dels 50 
euros, aquests dies està superant els 70 euros. Aquest canvi pot tenir repercus-
sions importants en les previsions de creixement de les economies 

Catalunya, on el petroli suposa una part rellevant de les importacions, haurà 
d’estar alerta a aquests desenvolupaments, que afectaran de forma rellevant 
el conjunt d’Europa. 

Si la situació de Mèxic és fràgil per la seva dependència dels EUA en un moment 
de creixent proteccionisme, els altres grans països d’Amèrica Llatina no passen 
per millors moments. Veneçuela travessa una crisi econòmica que sembla ingo-
vernable, amb una inflació que arriba al 17.000%, xifra que resulta difícil de visu-
alitzar, i creixements negatius al voltant del 15%. Argentina, per la seva part, ha 
hagut d’acostar-se a l’FMI per sol·licitar ajuda que li permeti controlar la devalua-
ció, que no ha aconseguit frenar ni amb tipus d’interès per sobre del 40%. Haurem 
de seguir amb atenció com la inestabilitat política al Brasil acaba afectant la seva 
economia, que tot just havia recuperat una minsa taxa de creixement. 

En tot cas, és a Europa on ens juguem el nostre futur, no només per les inten-
ses relacions comercials, sinó perquè la Unió Econòmica i Monetària defineix 
aspectes fonamentals de l’entorn econòmic, i en part també polític, de Catalu-
nya. Mentre que les relacions comercials amb Europa no estan qüestionades, 
tret de les que mantenim amb la Gran Bretanya pendents de la concreció dels 
acords del Brexit, són els canvis en la Unió Monetària i les discussions sobre 
potencials canvis fiscals i polítics els que més afecten el panorama econòmic 
català. 
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La crisi del sistema financer mundial, juntament amb la crisi sobirana patida per 
la zona euro, ha impulsat canvis fonamentals en la regulació i supervisió del 
sistema financer, i ha reforçat l’estabilitat de la moneda comú. El camí cap a la 
unió bancària ha avançat, i el sistema financer del nostre país ja és no només 
regulat sinó també supervisat pel Banc Central Europeu. La pregunta és fins a 
quin punt s’avançarà en la mutualització del risc bancari i sobirà, i si Europa ani-
rà cap a una major integració del sistema fiscal i a un pressupost comunitari que 
traspassi les limitacions amb què treballa en l’actualitat. Aquest camí no serà 
fàcil ja que hi ha profundes discrepàncies entre el conjunt ampli de països que 
conformen la Unió Europea, alguns proeuropeistes, però d’altres molt centrats 
en els interessos nacionals. 

El 65% de les exportacions catalanes ho són a països de la Unió Europea, de 
forma destacada Alemanya i França, i a més distància Itàlia. Per proximitat i 
rellevància econòmica ens interessa mantenir en el nostre radar l’evolució de 
les seves economies. Ni Alemanya ni França varen registrar taxes de creixe-
ment negatives, encara que sí properes a zero, en la segona part de la recessió 
europea lligada a la crisis sobirana. Aquestes economies segueixen creixent de 
forma sòlida, tot i que les taxes registrades en el primer trimestre d’aquest any 
mostren un creixement més moderat, que juntament amb la pujada del petroli, 
el possible canvi en la política monetària del Banc Central Europeu i el gir pro-
teccionista global poden afectar les previsions de creixement. 

Hi ha elements específics a tenir en compte, com un acord polític a Alemanya 
més fràgil acompanyat d’una política fiscal més expansiva, que si incentiva el 
consum pot afavorir les exportacions catalanes. França ha de mostrar que pot 
portar endavant les reformes estructurals anunciades sense excessiva inesta-
bilitat social, que podria tenir repercussions econòmiques negatives. Itàlia, el 
tercer gran país europeu, va patir la doble recessió que també va viure Espanya, 
però amb la gran diferència que la recuperació ho ha estat amb taxes de creixe-
ment properes a l’1%, molt per sota de la resta de grans països europeus. A més, 
acumula un deute públic per sobre del 130% del PIB i una taxa d’atur de l’11%. La 
incertesa política a la qual s’enfronta no ajudarà a posar l’economia en ordre i 
recuperar creixements més sòlids. 

La influència d’Europa va molt més enllà del que s’ha comentat fins ara. És Euro-
pa la que marca la disciplina fiscal a què s’ha de sotmetre Espanya, i durant la crisi 
les exigències europees i els incompliments espanyols són nombrosos. Sortosa-
ment, Espanya arriba a la crisi amb unes finances públiques sanejades, tres anys 
seguits de superàvit pressupostari, 2005-2007, amb valors propers al 2% del PIB, i 
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un deute del 35,6% del PIB. Però la situació es deteriora ràpidament, i l’any 2009 
el dèficit arriba prop de l’11% del PIB. El deute anirà augmentant al llarg dels anys 
fins a superar el 100% del PIB el 2014. La bona marxa de l’economia en els últims 
anys ha permès una lleugera reducció d’aquest percentatge, encara en valors del 
98%, i un dèficit que s’ha anat reduint fins a assolir el 3,1% l’any 2017.

Com és conegut, Espanya va deixar de complir les condicions del Pacte d’Estabi-
litat i Creixement de la Unió Econòmica i Monetària ben al principi de la crisi, i les 
recomanacions del Consell Europeu per retornar les finances públiques a valors 
acceptables es van haver de renegociar diverses vegades. Fins i tot l’any 2016 
Espanya va ser sancionada pel seu incompliment, però la multa finalment va ser 
fixada a zero en reconèixer la Comissió que el país havia fet un esforç d’ajust es-
tructural. És dubtós, en tot cas, que el dèficit estructural s’estigui ajustant al ritme 
que recomanava el nou programa d’estabilitat acordat a finals de 2016. L’ajust del 
dèficit ha estat resultat, en bona part, de la bona marxa de l’economia espanyola, 
i per tant podem parlar més d’un ajust cíclic que no pas estructural. Com evolucio-
narà el dèficit quan els tipus d’interès comencin a pujar i les taxes de creixement 
tornin a valors més propers al 2% que al 3% està per veure. 

Cal afegir que el programa d’estabilitat exigeix a Espanya per a l’any 2018 un 
dèficit del 2,2% del PIB. Els pressupostos inicials presentats pel govern al Par-
lament contemplaven complir aquesta exigència, però l’increment de les pen-
sions acordat amb el PNB fa posar en dubte el seu acompliment. No està clar 
que el nou impost a les grans empreses tecnològiques, que pretén obtenir in-
gressos addicionals per compensar la pujada de pensions, es pugui fer efectiu 
a temps.

Espanya recupera taxes de creixement positives en el primer trimestre de 2014, 
només un trimestre més tard que Catalunya, i manté ritmes de creixement 
sòlids similars als de l’economia catalana. Però és en la taxa d’atur on encara 
li queda molt espai per millorar. Malgrat la davallada important, del 26% l’any 
2013 al 16,6% en el primer trimestre del 2018, l’atur juvenil es manté en una taxa 
del 36%, i el percentatge d’aturats de llarga durada és encara molt elevat: un 
50% d’aturats porten en aquesta situació més d’un any, i un 36% més de dos 
anys. El mercat dual i la inadequació de la formació a un perfil de feina canviant 
són elements que contribueixen a aquesta precarietat laboral, un dels factors 
determinants de la desigualtat que pateix Espanya. 

Una reforma del mercat de treball cap a un contracte únic acompanyat de me-
sures de flexiseguretat, i un esforç per oferir formació professional de quali-
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tat en col·laboració amb les empreses, serien reformes que haurien de centrar 
l’atenció dels polítics si Espanya vol tenir una posició rellevant a Europa. Ara 
que l’economia creix és el moment d’afrontar canvis. 

Per acabar voldria tornar a posar el focus en Catalunya. Com he apuntat, les 
exportacions han estat una de les claus de la recuperació. Aquestes exporta-
cions s’han beneficiat del guany de competitivitat resultat de la devaluació 
interna, però no ha estat només això. Catalunya ha millorat en productivitat, 
i així moltes empreses, davant d’un mercat interior en declivi, han reconduït 
els seus esforços cap a l’exportació. Però també s’ha produït una penetració 
en mercats de béns i serveis més innovadors i de més qualitat, en els quals la 
nostra economia té grans oportunitats i molt marge per recórrer. I aquest és el 
camí per seguir exportant, perquè el marge de contenció de costos per ajustos 
salarials està esgotat. És el moment de consolidar el creixement intern amb 
millores salarials que vagin al compàs de les millores en productivitat. I guanyar 
competitivitat en base a la recerca i la innovació.

Per fer-ho, Catalunya compta amb un sistema de recerca, transferència i inno-
vació potent i en creixement. La recerca de frontera és ja una realitat consolida-
da en molts àmbits de coneixement. Catalunya ha sabut, amb limitats recursos 
però estructures flexibles, captar els millors científics i poder-los retenir, creant 
centres de recerca i departaments universitaris reconeguts internacionalment. 
Aquests assoliments, però, són fràgils. Per una part, s’ha de parar especial aten-
ció a protegir el model català de tendències intervencionistes i uniformadores. 
Per l’altra, primer cal recuperar, i després incrementar, la inversió en recerca i 
desenvolupament. Espanya i Catalunya han reduït les seves inversions públi-
ques en recerca i desenvolupament en proporció al seu PIB durant la crisi. Al-
tres països europeus precisament han augmentat aquests recursos en el perí-
ode de recessió amb l’objectiu de donar suport als sectors més innovadors i 
amb més possibilitats de créixer. Això era el que calia fer. Si no parem atenció 
podem perdre el terreny guanyat.

Tot i així, els recursos destinats a recerca, limitats però ben utilitzats, han acon-
seguit a Catalunya un bon retorn. Si agafem com a exemple els ajuts competi-
tius de l’ERC (European Research Council), els recercadors establerts a Catalu-
nya han aconseguit gairebé el doble del que correspondria en proporció a la 
població. En podem estar orgullosos. Els centres de recerca amb finançament 
directe de la Generalitat, agrupats en la denominació CERCA (Centres de Recer-
ca de Catalunya), han assolit en conjunt l’any 2016 un pressupost que multiplica 
per quatre els recursos aportats per la Generalitat. Fons competitius espanyols 
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i europeus, donacions de fundacions privades, contractes amb empreses, re-
torns de patents o les seves pròpies spin-offs, ho han fet possible. (Referència 
a l’article de AMC a Nota d’Economia).

Podem dir, doncs, que Catalunya ha sabut fer el que quinze anys enrere sem-
blava impossible, transferir la seva recerca puntera i portar-la al mercat. Les 
formes són diverses, spin-offs impulsades pels mateixos recercadors, diferents 
modalitats de start-ups, captació d’inversions via capital risc i business angels, 
i també col·laboracions amb empreses ja existents, des de petites i mitjanes a 
grans multinacionals. Aquí està el futur de Catalunya i cal apostar-hi amb deci-
sió, tant des del sector públic com des del privat.

De fet, aquí està ja el present. En àmbits com les ciències de la vida o la tecnolo-
gia de base digital la realitat ja està en aquest futur de què parlàvem. En valors 
per capita, Catalunya ocupa la quarta posició a Europa en empreses del sector 
salut, la primera posició en farmacèutiques, la tercera en empreses de biotec-
nologia i la quarta en empreses tecnomèdiques (dades de Biocat).

En el món digital, Barcelona, entesa en sentit territorial ampli, és clarament un 
hub de referència. El Mobile World Congress ens obre oportunitats i ens dona 
visibilitat mundial, però no es faria a Barcelona si no hi hagués una base de 
recerca i d’activitat empresarial que el sustenta. Barcelona ja és la primera ciu-
tat espanyola en start-ups de base digital. Però també juga a la lliga europea 
posicionada en el cinquè lloc. I en volum d’inversió en aquest sector, ha estat 
capaç d’atraure més de la meitat dels recursos invertits a Espanya durant els 
últims anys, molts d’ells estrangers, i es situa també en cinquena posició entre 
les ciutats europees. Els projectes són cada vegada de major dimensió, fet que 
ens permet pensar que anem evolucionant cap a empreses més consolidades 
que poden jugar fort en aquest món. 

Cal estar atents i no perdre oportunitats. Per exemple, Barcelona ha estat de-
signada per acollir l’Observatori 5G a Espanya. Disposar d’aquesta tecnologia de 
gran banda ampla abans que altres ciutats obre la porta a nous negocis, oferint 
tecnologia avançada a emprenedors que podran desenvolupar serveis avançats 
i oferir-los a altres empreses. Només amb l’accés a la tecnologia 5G es podrà ser 
competitiu en aquest mercat, i Barcelona es pot posicionar amb avantatge.

Tot això permetrà que Catalunya potenciï la seva base industrial, financera i de 
serveis, des del turisme fins als de tecnologia més avançada. És aquest mix el 
que ens ha de permetre créixer en productivitat, guanyar mercats i crear ocu-
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pació. En definitiva, crear valor per a tots. Només estant atents a tots aquests 
canvis podrem avançar en eficiència i equitat. 

Moltes gràcies.

També pot seguir-se la presentació de la Sra. Teresa Garcia-Milà  
al canal de Youtube del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

(www.youtube.com/economistescat), al vídeo  
“Sessió final | 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya”,  

del minut 00:25:15 al 00:58:50.
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3.3 Intervenció del conseller delegat de Borges, Josep Pont i Amenós

La conferència del Sr. Josep Pont va consistir en una presentació comentada de 
les diapositives que recolzaven el missatge, en un to directe i didàctic, propi de 
la comunicació empresarial.

Donat que la presentació del Sr. Pont no es va fer en el mateix format que la 
resta d’intervencions, s’ha cregut més oportú que les diapositives de la presen-
tació estiguin disponibles al web del congrés (www.congres2018.coleconomis-
tes.cat/sessio-finalbarcelona) i a la plataforma Scipedia (www.scipedia.com/
public/Pont_2018a).

També pot seguir-se la presentació del Sr. Josep Pont  
al canal de Youtube del Col·legi d’Economistes de Catalunya  

(www.youtube.com/economistescat), al vídeo  
“Sessió final | 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya”,  

del minut 00:59:00 al 01:57:19.
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3.4  Contingut de la intervenció prevista del president del Comitè Científic, 
Andreu Mas-Colell

Benvolgut President,
Benvolguts companys,

Crec que reflecteixo bé el sentir de tots els membres del Comitè Científic del 
Congrés si expresso, primer de tot, la nostra satisfacció i l’agraïment cap al Col-
legi d’Economistes de Catalunya per la confiança que ha dipositat en nosaltres 
en fer-nos part del magnífic esdeveniment que avui culmina. 

De comú acord amb el Comitè Organitzador del Congrés i amb el Col·legi no 
hem vist el nostre paper com el que un Comitè Científic exerceix en els Congres-
sos propis de les activitats acadèmiques universitàries. El nostre paper ha estat 
més modest: el de llegir, revisar si voleu, les propostes de contribucions i oferir, 
si s’esqueia, comentaris i suggeriments que, sempre a judici de l’autor, pogues-
sin ser útils, i potser millorar, la versió final d’aquestes. Si aquest ha estat el cas, 
i pensem que ho ha estat, ens n’alegrem. Com a President del Comitè Científic 
em pertoca, doncs, agrair als membres del Comitè Científic haver acceptat la 
responsabilitat i haver-la exercida amb diligència i sovint amb molta cura i ex-
tensió. És un testimoni del prestigi del Col·legi que tants professionals, en el 
cas del Comitè Científic sobretot acadèmics, hagin respost amb entusiasme a la 
crida del Col·legi a participar en aquest tercer Congrés.
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Suposo que si n’hi ha hagut tres n’hi haurà quatre. Però la responsabilitat de 
mirar endavant, i de determinar si serà dintre de cinc, de deu o de trenta anys, 
és vostra. Deixeu-me, però, que, per un moment, miri enrere. 

Jo encara recordo quan, des de la distància, vaig saber de la celebració del pri-
mer Congrés, ja fa 40 anys. Amb una metodologia no gaire diferent a l’actual, 
aquell Congrés va cobrir cinc grans temes. Els enumero: 

1.- Les finances de la Generalitat i les hisendes locals

2.- El procés d’industrialització a Catalunya

3.- Problemàtica de la informació i documentació a Catalunya

4.- Planificació regional i planificació econòmica i/o planificació física

5.- Catalunya, Regió Econòmica Europea. 

En el segon Congrés, celebrat fa trenta anys, és a dir, deu anys després del 
primer, sota el títol “Els factors de competitivitat de l’economia catalana”, els 
grans temes ja van ser catorze:

1.- La formació dels economistes i dels empresaris avui

2.- Marc institucional de l’economista

3.-  El paper de les administracions públiques en la competitivitat de l’econo-
mia catalana

4.- La informació econòmica a Catalunya

5.- Impacte dels nous vectors de comunicació en l’economia catalana

6.- Formació i adaptabilitat de la mà d’obra

7.- Els aspectes tecnològics de la competitivitat

8.- Evolució de l’estructura dels costos i el finançament empresarial

9.- El sistema financer

10.- Aportació de l’economista en la millora de la competitivitat

11.- La competitivitat fiscal respecte dels països europeus

12.-  La competitivitat exterior i la balança de relacions internacionals de 
l’economia catalana
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13.- Estructura industrial i serveis a empreses

14.- Competitivitat del sistema agroalimentari.

Dels tretze grans eixos del tercer Congrés n’escoltareu les conclusions 
d’aquí a uns moments. És interessant fer algunes comparacions. No és es-
trany que en trenta anys hagin aparegut noves grans temàtiques: transfor-
mació digital i intel·ligència artificial, medi ambient, ciència i innovació. Ni 
que hi hagi una major presència de la perspectiva internacional. M’ha sobtat 
més que l’estat del benestar, present com un gran eix en aquest Congrés, 
no ho fos, com a tal, en els dos anteriors, encara que, sens dubte, hi va haver 
contribucions rellevants. He de dir que dur a terme un estudi comparatiu de 
les contribucions en els tres congressos, com a fil indicador de l’evolució 
de les preocupacions dels economistes catalans en mig segle, faria per una 
bona tesina de màster. 

També és interessant veure autors i contribucions de fa quaranta anys, una 
bona ocasió per a la nostàlgia. Hi trobo, per exemple, un article magnífic 
de Antoni Casahuga sobre federalisme fiscal. Si el professor Casahuga no 
ens hagués deixat tan jove és segur que hauria esdevingut una primera fi-
gura de la nostra universitat. Però si ell, ai!, només va poder participar en 
el primer Congrés, també m’hi he trobat una contribució de tres autors –J. 
Hortalà, A. Pastor i M. Puig– que també han participat, cada un per la seva 
banda, en aquest Congrés. És interessant constatar que ja llavors Miquel 
Puig estava preocupat, i considerava clau, el tema de la productivitat del 
treball. Afegeixo que hi ha altres autors comuns en el primer i el tercer Con-
grés. Sospito, feina per a la tesina de màster, que la mitjana d’edat dels 
participants aquells dies en què tots érem tan joves devia ser inferior a la 
del Congrés que avui cloem. 

I també, i sobretot, seria d’interès comparar les conclusions del primer Congrés 
amb les d’aquest. Espigolant les del primer n’ofereixo dues que mereixerien 
una anàlisi aprofundida que no faré: 

La primera és: “La oposición como sistema de acceso a la Administración Públi-
ca tendría que estar totalment superada”.

És una conclusió que, paradoxalment, no ha estat superada. 
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La segona, curiosa, és: “La integració correcta [es refereix a la dona] dins el 
mercat de treball s’ha de fer mitjançant competitivitat i agressivitat”.

Aquí el problema de fons perdura però l’expressió formal és certament obso-
leta. Un testimoni que els temps canvien. Per això, la meva recomanació és no 
esperar 30 anys per al proper Congrés. 

I a veure si algú s’anima a fer l’estudi retrospectiu que suggereixo.

Repeteixo: gràcies per la confiança i felicitacions al Col·legi per una feina ben 
feta.
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3.5 Paraules del degà a la cloenda

A l’acte de cloenda, el degà del Col·legi va recordar que durant pràcticament un 
any, 400 experts en diferents camps de coneixement, junt amb professionals 
implicats en el camp de l’empresa i de la universitat, han debatut i fet aportaci-
ons sobre el futur econòmic de Catalunya i quina és la millor forma d’encarar-lo
en bé de tots els ciutadans.

També es va referir a què aquest debat s’ha produït en un dels moments polí-
tics més convulsos i complicats de la nostra història recent. “Tot i això el Con-
grés ha avançat, la qual cosa crec que és rellevant perquè reflecteix dos fets 
molt importants i que no podem passar per alt. Un, evident, és que no serem 
nosaltres qui posarem en dubte la importància d’una governança pública que 
complementi l’acció de la societat en els seus diversos àmbits. Però, dit això, 
cal afegir que, mentrestant, es pot col·laborar fent cadascú la seva feina, dit 
en termes col·loquials. Crec que el país ho agraeix perquè en darrera instància 
tots els problemes es tracten millor si es manté i es progressa en els nivells de 
benestar. Les dades sobre l’evolució econòmica de Catalunya demostren que, 
almenys fins ara, aquest ha estat el camí i ens n’alegrem.” 

I el segon fet al qual es va referir el degà apuntava a què “ha estat un any de 
debats, amb temes que generen controvèrsia i que són susceptibles d’interpre-
tar- se de forma diferent i, fins i tot, oposada. Doncs bé, això, en el Congrés no 
tan sols no ha estat un impediment sinó que ha enriquit el resultat final. Since-
rament, en aquests moments, voldria pensar que aquesta experiència és ex-
trapolable a altres nivells del debat social i polític. Estic convençut que aquests 
dos efectes col·laterals, aquests dos missatges del Congrés, tenen a hores d’ara 
tanta importància com els altres, perquè tots van en la direcció de fer que els 
ciutadans de Catalunya visquin cada dia en una economia més eficient
i equitativa”.

També pot seguir-se la intervenció del degà a la cloenda de la Sessió final
al canal de Youtube del Col·legi d’Economistes de Catalunya

(www.youtube.com/economistescat), al vídeo
“Sessió final | 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya”,

del minut 04:33:57 al 04:40:50.
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3.6 Nota de premsa de l’acte

Més de 600 professionals de l’economia i de l’empresa han assistit aquest matí 
a l’Auditori AXA de Barcelona a la sessió final a Barcelona del 3r Congrés d’Eco-
nomia i Empresa de Catalunya organitzat pel Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya (CEC), el qual té com a lema “Cap a un model eficient i equitatiu” i com a 
objectiu debatre sobre què s’ha de fer per ser més competitius en el món i per 
ser més equitatius a casa nostra. 

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i president del Comitè Orga-
nitzador del Congrés, Joan B. Casas, ha inaugurat l’acte destacant “l’important 
nombre d’acadèmics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts 
en diverses branques tecnològiques i àrees de coneixement” i ha subratllat “la 
magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importància i 
oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest treball”. 
Casas ha afirmat que “s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem quan và-
rem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta iniciativa, 
que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, rigo-
rós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnològics, 
socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història”, i ha afegit que 
“aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons”. 

El degà del CEC també ha recordat que “en el curs d’aquest 3r Congrés s’han de-
batut 185 ponències i hi han participat prop de 400 experts, repartits en 13 eixos 
de treball, que han abastat pràcticament tots els factors que incideixen en la nos-
tra economia”. Casas ha afirmat que “tots som conscients de l’excepcionalitat 
del moment que vivim” i ha conclòs que “tots els processos de canvi comporten 
destrucció i creativitat i que el canvi econòmic actual, marcat per la transformació 
digital, tingui més creativitat que destrucció és responsabilitat de tots”. 

A continuació, la catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra, directora de la 
Barcelona GSE i col·legiada de mèrit del CEC, Teresa Garcia-Milà, ha impartit 
la conferència “Catalunya en clau macroeconòmica en un entorn global”. Gar-
cia-Milà ha destacat que després de la crisi, la indústria i el sector serveis han 
recuperat creixements a partir del tercer trimestre de 2013, els quals, malgrat la 
persistent davallada en construcció, permeten recuperar increments de l’eco-
nomia que han estat sòlids fins al present”. Garcia-Milà ha ressaltat que “tot i 
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que hem recuperat els valors de PIB real d’abans de la crisi, no estem encara 
als nivells de PIB per capita que havíem assolit en relació amb el conjunt dels 
països de la Unió Monetària i no podem oblidar que la taxa d’atur segueix al 
12%, encara lluny del 6,5% d’abans de la crisi, i massa elevada per sentir-nos con-
fortables”.

La directora de la Barcelona GSE ha opinat que “l’ajust de l’economia catalana 
durant la crisi ha estat un procés de destrucció creativa” i ha afegit que “les 
exportacions han estat una de les claus de la recuperació, les quals s’han bene-
ficiat del guany de competitivitat resultat de la devaluació interna i de la millora 
en la productivitat”. D’altra banda ha afirmat que “és el moment de consolidar 
el creixement intern amb millores salarials que vagin al compàs de les millores 
en productivitat per guanyar competitivitat en base a la recerca i la innovació”. 
Segons Garcia-Milà, “per fer-ho, Catalunya compta amb un sistema de recerca, 
transferència i innovació potent i en creixement”.

La col·legiada de mèrit del CEC ha assegurat que “Catalunya ha sabut fer el que 
quinze anys endarrere semblava impossible: transferir la seva recerca puntera 
i portar-la al mercat amb formes diverses” i “aquí és on està el futur de Catalu-
nya”. En el món digital, Garcia-Milà ha remarcat que “Barcelona és clarament un 
hub de referència”, sent la primera ciutat espanyola en start-ups de base digital 
–amb un 34% del total– i la cinquena a escala europea. També ha recalcat que “cal 
estar vigilants i no perdre oportunitats” posant com a exemple que “Barcelona 
ha estat designada per acollir l’Observatori 5G a Espanya”. Garcia-Milà ha conclòs 
que “tot això permetrà que Catalunya potenciï la seva base industrial, financera 
i de serveis, des del turisme fins als de tecnologia més avançada: un mix que li ha 
de permetre créixer en productivitat, guanyar mercats, crear ocupació i, en defi-
nitiva, crear valor per a tots i avançar en eficiència i equitat”.

Seguidament, el conseller delegat de Borges, Josep Pont, ha centrat la seva 
intervenció a parlar de “l’empresa com a procés continu d’adaptació”, recal-
cant que “les empreses o anem endavant o simplement ens quedem pel camí 
perquè la vida no va de no caure, sinó de caure i aixecar-se ràpid” i ha assegurat 
que “els empresaris hem de donar missatges constructius i positius”. Pont ha 
repassat la història de la humanitat subratllant que “sempre s’ha anat endavant 
amb grans salts com l’agricultura, la industrialització o l’electrificació malgrat 
els múltiples obstacles com ara la Primera Guerra Mundial, la gran depressió, 
l’11 de setembre als Estats Units o la gran crisi mundial del 2007”. A més, el con-
seller delegat de Borges ha afirmat que “el món actual s’enfronta a reptes que 
canviaran la manera de treballar, de relacionar-se, de pensar i, en definitiva, de 
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viure, com sempre hem fet”. En aquest sentit ha apuntat com a principals rep-
tes actuals “la digitalització, la connectivitat, el big data, la robotització, la in-
tel·ligència artificial, l’Internet de les coses i les xarxes socials”. Pont ha explicat 
els orígens de Borges i ha afirmat que “som promotors mundials de la qualitat 
i la cultura de l’alimentació mediterrània i ens regim pels valors de l’exemple, 
l’austeritat, l’esforç, la generositat, la humilitat i la fragilitat”. 

Paral·lelament, Pont ha ressaltat que “l’ètica ha d’estar per sobre de tot, la fa-
mília ha d’estar al servei de l’empresa i no a l’inrevés, s’ha de créixer amb soste-
nibilitat, apostar per la professionalitat i la meritocràcia, tenir present que mai 
no es regala res i que a casa no et porten res i que s’ha de saber gestionar el risc 
sense excuses”. Pont ha subratllat “la importància de tenir present l’impacte 
social de les empreses i que s’han de reinvertir beneficis alhora que es repartei-
xen dividends” i ha afegit que “internacionalitzar-se és una aposta a llarg ter-
mini”. Pont ha afirmat que “a Borges estem obsessionats per la qualitat i tenim 
molt present que la seguretat alimentària és molt important”.

L’acte ha comptat amb una taula rodona moderada pel director del programa 
“Valor Afegit” de TV3, Albert Closas, entre representants de diferents eixos: el 
president d’Abertis, Salvador Alemany, l’assessor de Presidència de Siemens 
Gamesa, Joaquim Coello, el degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de 
la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Xavier Ferràs, la direc-
tora general d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas, 
el catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Solé 
Parellada, i la presidenta de GVC Gaesco, M. Àngels Vallvé. 

Natàlia Mas ha destacat que cal apostar per “més internacionalització, més pro-
ductivitat i més indústria, així com per un mercat laboral que no generi treballa-
dors pobres”. Mas ha defensat “millorar la situació financera de la Generalitat 
de Catalunya” i ha apuntat la necessitat “d’apostar per institucions eficients, 
professionals i inclusives”.

Salvador Alemany ha afirmat que “la dimensió i la productivitat de les empre-
ses interaccionen: les empreses més productives creixen més ràpid”. També 
ha destacat que “cal actuar sobre els factors comuns que tenen a veure amb 
la dimensió i la productivitat empresarial: la internacionalització, la innovació 
i la formació”. Alemany ha apuntat que “cal millorar la gestió empresarial, in-
troduir la Responsabilitat Social Corporativa en el nucli del model de negoci i 
reforçar la interacció publicoprivada”.
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Francesc Solé-Parellada ha afirmat que “el fracàs escolar és encara massa 
important i condemna un grup de població a no poder manifestar les seves 
capacitats i marca el nostre sistema productiu”. Solé-Parellada ha afegit que 
“l’adaptació a la demanda de professions és massa lenta” i ha opinat que “hi ha 
un problema d’encaix entre la formació, el capital humà i el treball”.

Xavier Ferràs ha explicat que “hi ha una sèrie de tecnologies digitals disruptives 
que porten cap a un món d’abundància amb informació infinita pràcticament 
per a tothom i a cost zero”. Ferràs ha afegit que “la tecnologia ens porta a 
deixar enrere l’època productiva per passar a una nova època distributiva i a 
un possible tecnofeudalisme amb grans ideòlegs i uns pocs inversors”. En para-
l·lel, ha recordat que “els territoris amb majors nivells d’innovació són els que 
tenen menors nivells d’atur”. 

Joaquim Coello ha afirmat que “el nombre d’administracions públiques és ex-
cessiu i massa complex i que els criteris d’eficiència i sostenibilitat aconsellen 
organitzar l’administració pública en dos nivells: la Generalitat de Catalunya i 
el món municipal”. A més ha assenyalat que “cal institucionalitzar la funció pú-
blica” i que “Catalunya necessita i aspira a un finançament que impliqui més 
autogestió tributària”, i ha opinat que “el sistema tributari és massa complex”.

M. Àngels Vallvé ha recalcat que “l’ètica ha d’estar present a la societat, en el 
professional de les finances i a les entitats financeres” i ha demanat que “l’edu-
cació financera sigui obligatòria al sistema educatiu”. D’altra banda, ha apuntat 
que “la revolució digital i tecnològica és una oportunitat per al màrqueting di-
gital i la gestió d’inversions”. Finalment, ha destacat que “la veritable riquesa 
actual resideix en la informació de dades”.

Seguidament, l’exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya i membre del 
Comitè Organitzador del Congrés, Francesc Raventós, ha donat a conèixer les 
conclusions del Congrés organitzades en quatre grans eixos. En primer lloc s’ha 
apuntat al “nou entorn global en canvi permanent” i ha destacat que “en un 
marc d’hiperincertesa cal estar atents per poder aprofitar les oportunitats que 
se’ns ofereixen”. A més s’aposta per “avançar en la unió fiscal i bancària eu-
ropea i aconseguir que la unió econòmica i monetària tingui una sola veu en 
organismes multilaterals”.

En segon lloc, i en relació amb les potencialitats econòmiques de Catalunya, 
Raventós ha subratllat que “l’economia ha de ser competitiva i sostenible 
socialment i ambientalment”. A més, ha comentat la necessitat d’avançar en 
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“models de relacions laborals basats en la flexiseguretat” i fer que “la inter-
nacionalització segueixi jugant un paper clau en l’economia catalana”. Ra-
ventós ha explicat que els diversos autors del Congrés coincideixen que “cal 
construir un model basat en el valor afegit i impulsar polítiques de demanda 
que afavoreixin la recerca i la innovació buscant complir els objectius de dè-
ficit europeus”.

El tercer bloc de les conclusions s’ha centrat en els reptes de l’economia i la 
societat catalanes. L’exdegà del CEC ha recalcat que “s’ha de fer compatible el 
creixement sostenible amb l’estat de benestar” i que “Catalunya necessitarà 
capacitat de govern i financera per fer-ho possible”. En aquest sentit, ha apun-
tat que “les polítiques d’habitatge i de redistribució de la renda són clau” i ha 
afirmat que “és urgent prendre mesures per reduir la desigualtat”.

I el quart bloc de conclusions aborda el “canvi tecnològic, digital i disruptiu que 
genera importants canvis sobre l’economia, el treball, l’empresa i la societat”. 
Raventós ha afirmat que “la robòtica, l’Internet de les coses, les xarxes socials o 
les plataformes col·laboratives es configuren com la base tecnològica intercon-
nectada d’una quarta revolució industrial que requerirà repensar el model em-
presarial i econòmic de Catalunya”. L’exdegà del CEC ha afegit que “el gran repte 
és transformar el sistema d’innovació i recerca català per fer-lo més competitiu a 
escala mundial”. Paral·lelament ha recalcat que “l’economia circular es planteja 
com l’estratègia a seguir en l’àmbit europeu per fer front al canvi climàtic”.

Francesc Raventós ha finalitzat la seva intervenció afirmant que “esperem que 
les grans conclusions del Congrés siguin útils per a una Catalunya que entenem 
de progrés, oberta, europeista, socialment justa i que contempli el futur amb 
il·lusió i esperança”. 

Finalment, el degà del CEC i president del Comitè Organitzador del Congrés, 
Joan B. Casas, ha fet la cloenda de l’acte admetent que “aquest any en què s’ha 
treballat en el 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya ha estat un perí-
ode políticament molt convuls”, però ha apuntat que “hi ha una societat que 
no oblida que s’ha de seguir endavant”. Casas ha afegit que “els punts de vista 
diferents i sovint antagònics que protagonitzen una ciència social com l’econo-
mia no han estat un problema per fer d’aquest Congrés un èxit” i considera que 
“el nostre pot ser un exemple per a d’altres instàncies a Catalunya”.
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4. CONCLUSIONS GENERALS 

La iniciativa de posar en marxa el 3r Congrés d’Economistes i d’Empresa va 
ser fruit de la preocupació que va generar el fet de prendre consciència de 
l’excepcionalitat del moment que travessa Catalunya en el món de l’eco-
nomia i l’empresa. El degà, Joan B. Casas, explicava el dia de la presenta-
ció de les conclusions que són tres els elements conductors del temari del 
Congrés. El primer és la transformació que comporta la globalització i que 
es materialitza en la necessitat de canviar les estratègies que fins ara han 
aplicat tant les empreses com les polítiques macroeconòmiques. El segon 
fa referència a la irrupció d’uns elements nous que són la tecnologia, la ro-
bòtica i la intel·ligència artificial que afecten tots els aspectes de la vida, 
des de la sanitat fins als processos industrials de producció. I el tercer és el 
fet colpidor de comprovar com, malgrat la recuperació de l’activitat, aug-
menta, en el nostre entorn més immediat, la desigualtat social i la pobresa. 
“Aquest és un repte que els economistes no podem eludir de cap manera. I 
per tot això, des del Col·legi hem volgut impulsar aquesta iniciativa que hem 
plantejat oberta a tota la societat catalana, procurant la representació de 
tots els agents econòmics, socials i acadèmics, de manera que reflectissin la 
diversitat de punts de vista i d’enfocaments que conviuen avui a Catalunya 
sobre els reptes que tenim formulats, que té un paral·lelisme en la composi-
ció de la nostra corporació”, afegí. Va explicar també la íntima relació entre 
un model econòmic eficient i la possibilitat d’aplicar polítiques redistributi-
ves i equitatives.

NOU ENTORN GLOBAL EN CANVI PERMANENT 

Hem vist que un món globalitzat, provoca canvis en la distribució mundial 
de la riquesa i que els seus beneficis econòmics no beneficien tothom per 
igual. En els països desenvolupats els rics són cada vegada més rics, men-
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tre que les capes mitjanes s’empobreixen. Alguns països com la Xina serien 
els guanyadors nets del canvi, mentre que les classes de treballadors no 
qualificats de les nacions desenvolupades es troben entre els perdedors. 
Aquestes diferències promouen, sens dubte, els corrents polítics protecci-
onistes i populistes que comencen a aflorar en els darrers temps. És un risc 
per a tots.

A Europa, és necessari consolidar la Unió Econòmica i Monetària (UEM), do-
tant la UE dels elements que encara són absents, com la unió fiscal i l’establi-
ment d’una governança de la UEM concisa, transparent i àgil. Ara com ara, 
la UEM és el nucli central de la integració europea i la condició indispensable 
perquè l’economia europea pugui desplegar el seu paper en el context glo-
balitzat. L’economia catalana està plenament integrada en la UEM i és una 
garantia a mig i llarg termini per a l’estabilitat dels agents econòmics i dels 
mercats. Amb tot, i a escala interna, cal insistir en les reformes estructurals 
pendents.

Com a fet més immediat, el Brexit implicarà un canvi d’escenari en les relacions 
econòmiques entre la UE i el Regne Unit. És per aquest motiu que cal prestar 
una atenció especial al debat sobre el futur de la UE i, en especial, saber com 
quedarà el nou marc financer plurianual de la UE que assignarà els recursos en-
tre les distintes polítiques europees. Des de les institucions, empreses i la resta 
d’agents econòmics i socials de Catalunya cal efectuar una reflexió sobre la “UE 
post-Brexit” i adoptar una posició precisa sobre el model d’integració europea 
més òptim. Aquesta reflexió podria ser traslladada a les institucions de la UE 
com a contribució de Catalunya.

Per altra banda, la posada en pràctica a escala global dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) i la iniciativa de la UE per promoure “l’economia 
circular” suposen uns reptes importants, alhora que obren un seguit d’oportu-
nitats molt significatives per a Catalunya. Aquests nous escenaris són d’especial 
interès per al sector agrari i ramader, per a la recerca i la indústria, i per al sector 
de serveis i el transport. Una orientació adequada de l’economia catalana en 
alguns àmbits d’aquests sectors implicaria dos avantatges comparatius: d’una 
banda, una millora interna del medi ambient i la qualitat de vida i, de l’altra, 
la consolidació d’activitats econòmiques de major valor afegit i amb elevades 
possibilitats de ser comercialitzades o implantades a d’altres països, tant de la 
UE com tercers.
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POTENCIALITATS DE CATALUNYA

Dins d’aquest context, i per afrontar-lo amb garanties d’èxit, és necessari exa-
minar quina és la situació de les nostres empreses avui a Catalunya i quin el 
nostre marc macroeconòmic. I això s’ha fet des de cinc àmbits diferents.

El més important és que a partir de 2013 s’observa un patró de creixement més 
equilibrat a les empreses: major capitalització, més internacionalització i rendi-
bilitat superior al cost del capital. Ara bé, també és cert que el model que estem 
seguint manté el biaix cap a la creació d’ocupació poc qualificada i a mesura 
que el cicle maduri, sobraran aturats poc qualificats i faltarà personal qualificat. 
En aquest sentit, és important tractar d’evitar abaixar encara més els salaris 
dels treballadors poc qualificats –avui el seu nivell ja és molt baix– per reduir 
l’atur i prioritzar la millora de la productivitat i la qualitat de l’ocupació, invertint 
en formació. 

També s’observa una major concentració industrial en quatre branques (aigua i 
energia, alimentació, química-farmàcia i automoció) amb predomini dels grups 
multinacionals. Aquí, cal procurar mantenir les grans instal·lacions productives 
estratègiques i captar inversions complementàries –logística i serveis avan-
çats–, però això no ha de fer oblidar que hi ha una sèrie de febleses en el teixit 
empresarial català, com ara la dimensió, la productivitat i una minsa inversió en 
R+D.

Una forma de superar aquestes febleses és captar i retenir centres de decisió 
arrelats al territori per facilitar que l’activitat es concentri en els segments de 
més valor afegit dins de cada sector. Al capdavall, els resultats econòmics de-
penen molt de la tipologia d’empresa quan va associada amb altres factors de-
terminants, com la dotació de capital i tecnologia, l’especialització productiva i 
l’estratègia empresarial.

La dimensió

Respecte a la dimensió, cal dir que està comprovat que el creixement no depèn 
de la mida inicial. En canvi, està positivament correlacionat amb factors com la 
rendibilitat i la productivitat, encara que n’expliquen només el 30%. Per tant, és 
urgent identificar i incidir en els factors que determinen la competitivitat en un 
sentit més ampli.



42

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

I això cal tenir-ho molt en compte a Catalunya, on hi ha una atapeïda xarxa de 
microempreses que generen el 35,9% de l’ocupació i el 22% del VAB del sector 
privat, amb uns nivells de productivitat relativament baixos. Al davant hi ha una 
tasca urgent a fer: millorar la productivitat d’aquestes empreses mitjançant 
l’assessorament personalitzat, les tecnologies digitals i fomentant la col·labo-
ració entre elles en xarxa. Tan important com la creació de nous negocis és la 
consolidació i transmissió dels ja existents i, en conseqüència, cal tractar de no 
deixar-los perdre per motius no estrictament econòmics, com és, per exemple, 
la jubilació dels propietaris. Per això, cal reforçar i desenvolupar iniciatives com 
el Centre de Re-empresa de Catalunya.

Molt lligat a la dimensió, avui ha desclòs un fenomen important, com és el de 
les start-ups, del qual Barcelona és un focus d’atracció de primera magnitud. 
L’ecosistema de start-ups de Catalunya, molt centrat a Barcelona per l’atrac-
ció que exerceix la ciutat, està agafant un paper preponderant en la innovació 
tecnològica, de manera que s’afirma que s’està passant de l’ecosistema d’inno-
vació a l’ecosistema d’emprenedoria, degut al paper preponderant que empre-
nedors joves disposats a assumir risc estan prenent.

La sostenibilitat

Les empreses catalanes adopten polítiques de desenvolupament sostenible 
d’una manera parcial. Les adopten sobretot les empreses que d’aquesta mane-
ra milloren la seva posició competitiva. En aquest sentit, cal evolucionar cap a 
un marc legal en línia amb els millors estàndards internacionals per incentivar 
totes les empreses a adoptar polítiques de sostenibilitat. En el fons, no es trac-
ta d’aplicar mesures socials o ambientals per justificar el compte de resultats, 
sinó d’obtenir beneficis contribuint a la millora de la societat i de l’entorn. Cal 
adoptar conceptes com la Responsabilitat Social Competitiva, que situa els va-
lors socials i ambientals al nucli del model de negoci.

Un dels grans clústers industrials i de serveis a Catalunya és l’agroalimentari, 
que agrupa algunes de les principals empreses industrials del país i un gran 
nombre d’empreses de serveis, representant el 16% del PIB. Es tracta d’un sec-
tor singular i estratègic, contracíclic, intensiu en recursos humans i resistent a 
la deslocalització, que passa per un important procés de concentració. En el 
sector turístic, que representa més del 12% del PIB català s’ha innovat en gestió 
de persones en els hotels, en control de costos en els restaurants, en la poten-
ciació de la marca, sobretot en les empreses culturals, i en el model d’ingressos 
en el transport, però cal posar més èmfasi en l’orientació al client aprofitant les 
noves tecnologies digitals.
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Cal destacar, en un altre ordre de coses, el paper clau de la regió metropolitana 
de Barcelona. Sabem que les economies d’aglomeració vinculades a la realitat 
urbana són factors determinants del creixement davant la progressiva desma-
terialització de l’economia. D’aquí la importància de gestionar espai i economia 
urbana i maximitzar aspectes com l’accessibilitat, l’equilibri d’usos, la contenció 
de costos, la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats.

La productivitat

Però més enllà de la realitat actual, quines són les potencialitats que ofereix de 
cara al futur l’economia catalana? D’entrada, les xifres ens diuen que el model 
de creixement actual no és tan intensiu en treball com el previ a la crisi i això 
ha facilitat la millora de la productivitat. Ara bé, el procés de devaluació interna 
que ha permès els guanys de competitivitat per sortir de la crisi ha comportat 
reduccions salarials i un augment de la precarietat laboral, amb un increment 
de les desigualtats d’ingressos i de les necessitats socials de la població, que 
s’atenen amb uns recursos públics insuficients.

En sentit contrari, cal ressaltar l’augment que s’observa de l’ocupació neta en 
serveis intensius en coneixement, fet que mostra l’aposta de moltes empreses 
catalanes per un model ocupacional de major qualitat, que és la clau de futur 
per a una millora de la productivitat i, en definitiva, per un model econòmic més 
sostenible. Pot ser això un indici del sorgiment d’un nou patró de creixement 
més saludable de l’economia catalana? Sí, pot ser, però caldrà esperar una mica 
més per confirmar-ho.

Per ajudar a consolidar aquest procés que s’albira, cal aconseguir que el govern 
de Catalunya es doti d’un marc de competències polítiques i capacitat finance-
ra que li permeti prendre les mesures de política econòmica necessàries per 
garantir que l’economia catalana sigui més competitiva i la societat més cohesi-
onada en el marc de l’economia global. I també cal augmentar la productivitat 
de les empreses catalanes per la via de la millora dels processos d’innovació de 
productes i processos, la millora del capital humà i els processos d’assignació 
dels recursos.

La internacionalització

Catalunya ha fet els darrers anys un salt molt important en la internacionalització 
de la seva economia. Ha anat incrementant quota a un ritme molt dinàmic, en 
comparació amb les economies de la Unió Europea. En particular, la quota mun-
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dial de les exportacions catalanes va passar d’un 0,41% a un 0,45% entre els anys 
2012 i 2016. A més, els principals resultats indiquen que la complexitat de les ex-
portacions catalanes és significativa (i superior a la de les exportacions espanyo-
les), tot i que manté encara importants marges de millora. En realitat, totes les 
branques d’exportació han experimentat augments destacats els darrers 15 anys, 
essent la indústria alimentària i la química les que presenten millors registres.

Ara el que es veu necessari és consolidar el creixement (extensiu i intensiu) de l’ac-
tivitat exportadora de les empreses catalanes, prestant atenció especial al desen-
volupament de nous mercats internacionals i a l’increment de les exportacions de 
major contingut tecnològic i major complexitat. Queda encara molt per fer.

Si bé l’aspecte més visible ha estat el fort dinamisme de les exportacions, el de 
la inversió ha estat també rellevant. Així, l’estoc o nivell total d’inversió directa 
a l’exterior ha passat de representar un 13,8% del PIB català el 2007 a un 20,2% 
el 2015, millorant sensiblement la seva diversificació cap a les àrees addicionals 
a la UE, on ha passat de tenir-hi un estoc superior al 60% el 2007 fins a situar-se 
lleugerament per sobre del 40% el 2015.

Les oportunitats

És important mencionar els canvis a futur que s’estan produint i veure quines 
oportunitats generen a les empreses catalanes els nous mercats. En realitat es 
tracta d’ampliar el concepte clàssic geogràfic de mercat, amb els nous mercats 
impulsats per les noves tendències globals.

Així, pel que fa a la transformació digital de la indústria, es detecten oportuni-
tats especialment en dues disciplines tecnològiques: la nova economia de les 
dades (big data) i la indústria 4.0. El sector del big data està ben representat a 
Catalunya amb més de 150 empreses, la majoria pimes, i amb un volum global 
de negoci de 1.400 milions d’euros. Les perspectives positives venen reforça-
des per un ecosistema favorable que fomenta sinergies i col·laboració entre 
els diferents players a partir de l’estímul de l’emprenedoria, d’esdeveniments 
tractors de primer ordre mundial com el Mobile World Congress, i d’agents di-
namitzadors específics com el Centre d’Excel·lència big data de Barcelona, així 
com per la disponibilitat del talent tecnològic necessari, gràcies a una xarxa 
universitària que està en disposició de generar els perfils adequats.

Quant a la indústria 4.0, es constata un rellevant grau de conscienciació per 
part de les empreses sobre la necessitat d’adoptar aquests canvis, però majo-
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ritàriament no estan encara prou madures per adoptar de forma massiva i con-
sistent els productes, serveis i mètodes. Des de l’òptica de l’oferta, la situació 
és, en canvi, ben diferent. S’identifiquen 365 empreses amb seu operativa a 
Catalunya proveïdores de serveis i productes I4.0, que generen una facturació 
superior als 1.200 milions d’euros i que donada la tendència mundial tenen una 
gran oportunitat si tendeixen a una especialització tecnològica.

En síntesi, les oportunitats mundials que impulsen la tendència del big data i 
algunes especialitats de la indústria 4.0, poden ser captades per l’àmplia base 
d’empreses catalanes del sector, fonamentalment pimes, que actuen en un 
ecosistema molt favorable si aconsegueixen posar el focus en l’especialització 
de les solucions i l’agilitat de resposta.

No es poden oblidar els aspectes cabdals en el futur immediat que poden 
jugar a favor de la xarxa empresarial catalana. Per exemple, les oportunitats 
de negoci a escala mundial generades per les Smart (Intel·ligents) Cities, con-
dicionades i ampliades per la tendència cap a les Wise (Sàvies) Cities, seran 
un fet per a la bona i àmplia base d’empreses existent, que gaudeixen de la 
contribució de la marca Barcelona. Això, és clar, si s’aconsegueixen alguns 
reptes en l’àmbit de la innovació, l’educació, el màrqueting, la transformació 
organitzacional i es poden testar models predistributius a Catalunya, major-
ment a la ciutat de Barcelona, que pot servir de gran plataforma degut a la 
força de la seva marca.

Per altra banda, un sector tan rellevant per a l’economia catalana com el turis-
me ha gaudit d’un excel·lent comportament els darrers anys i això s’ha tradu-
ït, entre altres coses, en un augment de la rendibilitat del sector hoteler. De 
totes maneres, ja ha començat a apuntar una contribució menor del turisme 
internacional per dos fets: el Brexit i la devaluació de la lliura, i la progressiva 
disminució del “turisme prestat” per situacions geopolítiques en països compe-
tidors. L’oportunitat o necessitat, en aquest cas, ens ha de dur a diversificar els 
mercats internacionals emissors de turistes, un repte més assolible en l’actual 
entorn de major globalització.

Les desigualtats 

Si fins aquí Catalunya té molt camp per córrer, també li queda molt per fer en el 
camp social. Després que amb la crisi econòmica es produís un fort increment 
de la taxa de risc de pobresa i un augment de la desigualtat en la distribució de 
la renda, els resultats per als anys 2015 i 2016 experimenten una certa millora, 
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gràcies a la recuperació econòmica. Però no ens enganyem. Malgrat que els 
indicadors de pobresa i desigualtat a Catalunya hagin millorat els dos darrers 
anys, les repercussions negatives de la recessió encara són profundes, amb 
l’existència de col·lectius especialment vulnerables a la pobresa.

Especial menció mereix el fet que les dones pateixen la pobresa més que els 
homes, fins i tot si treballen, i com la taxa de risc de pobresa femenina s’ha ca-
racteritzat per tenir un menor caràcter cíclic que la dels homes. A més, i això és 
molt preocupant, la taxa de risc de pobresa femenina no segueix una tendència 
clara de reducció des de l’inici de la recuperació, al contrari que la masculina, la 
qual cosa fa pensar en un origen més estructural que conjuntural.

Entre les dones, el col·lectiu de major risc són les famílies monoparentals (el 78% 
de les quals són mares) que tenen un risc de pobresa del 40%, el doble que una 
família formada per dos adults. Aquestes dones tenen dificultats per trobar una 
feina compatible amb la cura dels fills i, si la troben, generalment és de perfil ocu-
pacional baix, amb jornada reduïda i una remuneració inferior. Aquesta situació 
comporta una major vulnerabilitat econòmica tant per a elles com per als seus fills.

Davant els estralls que ha fet la crisi i la deriva que pren la situació en la recu-
peració de l’economia cal prendre mesures efectives per reduir la desigualtat, 
centrant les actuacions en els col·lectius que presenten situacions de vulnera-
bilitat més greus (joves, llars monoparentals, immigrants i aturats de llarga du-
rada). Prendre mesures efectives per eliminar la pobresa infantil a Catalunya i, 
sobretot, prendre mesures efectives per reduir la pobresa femenina i eliminar 
el biaix de gènere en la incidència dels estats de vulnerabilitat.

I tot això s’haurà de fer en un entorn molt canviant, presidit pels avenços en les 
tecnologies. S’estima que un 35% dels llocs de treball actuals a Catalunya poden 
ser automatitzats i cal fer el possible per evitar la polarització salarial que es 
produirà. L’abundància de llocs de treball intensius en tasques manuals no ruti-
nàries pot endarrerir-ne l’impacte, però no evitar-la. Vet aquí un motiu més per 
reforçar les habilitats relacionades amb la creativitat, la intuïció, la interacció 
social o la intel·ligència emocional.

En aquest punt, cal alertar el legislador. Hi ha un percentatge molt rellevant 
de professions que, potencialment, poden redefinir-se dràsticament i és impor-
tant que la societat estigui preparada per facilitar aquest procés, aprofitar-ne 
els beneficis socials i minimitzar-ne els impactes negatius. A més, això obliga a 
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analitzar les conseqüències econòmiques i socials dels processos d’automatit-
zació de les activitats productives i promoure polítiques de mercat de treball 
per a la protecció dels treballadors desplaçats i la seva reincorporació.

El model laboral

Una herència no desitjada de la crisi és la situació d’endeutament en què han 
quedat les CC.AA., i Catalunya no n’és una excepció. A més, la situació financera 
del conjunt de CC.AA. és delicada, amb poc marge de maniobra per reaccionar 
davant d’imprevistos com poden ser una pujada sobtada dels tipus d’interès o 
un alentiment de la capacitat de creixement. Aquest baix marge de maniobra 
és preocupant, atesa la responsabilitat d’aquestes administracions en la pres-
tació de serveis bàsics de l’estat del benestar.

En aquest punt hi ha tres preguntes que cal plantejar-se. Catalunya es pot per-
metre un mercat de treball que crea treballadors pobres? Es pot permetre una 
economia que genera un treball que no permet projectes vitals estables? Es pot 
permetre un model productiu que no generi treball sostenible econòmicament 
i socialment? Les respostes són “no”.

Per això, es proposa un camí que seria avançar en un model de relacions labo-
rals basat en el concepte danès de “flexiseguretat”, és a dir, la flexibilització de 
l’organització del treball, per fer que les empreses siguin competitives i garantir 
la seguretat de les persones davant de les contingències del mercat de treball. 
Per cert, moltes de les millores que s’estan proposant no es podran fer efec-
tives sense reforçar la independència operativa d’organismes catalans com el 
de defensa de la competència, dotant-los dels recursos materials i de personal 
suficients.

El sector públic

Un dels aspectes més complexos que s’han debatut ha estat el referent al sec-
tor públic.

La primera conclusió és que el nombre d’administracions és excessiu, l’estruc-
tura innecessàriament complexa i que l’escenari ideal hauria d’anar aparellat 
amb una modificació de l’entramat institucional pel que fa a nivells de govern, 
amb només dos nivells d’administració: Administració general de la Generalitat 
i Administració local/municipal sense altres agents intermedis.
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En referència a la dimensió dels municipis, l’estudi de l’àmbit competencial dels 
governs locals de Catalunya, així com de la seva capacitat de despesa, mostren 
que l’eficiència en la prestació de determinats serveis municipals es pot obtenir 
en millors condicions a partir d’un determinat volum de població, que un dels 
estudis presentats quantifica en 10.000 habitants. El mapa d’entitats adminis-
tratives de Catalunya podria passar dels 947 actuals a poc més de 200, respec-
tant la vida social i la democràcia dels pobles.

La segona conclusió és que han de predominar els criteris d’eficiència i sosteni-
bilitat a l’hora d’organitzar l’Administració. Per això, cal institucionalitzar la fun-
ció directiva professional. Es requereixen bons professionals, intel·ligents i amb 
bons valors i lideratge institucional; amb la dualitat, per una part del lideratge 
polític (el personal electe) i per l’altra del lideratge professional (el del personal 
que aporta coneixements tècnics de gestió i capacitat operativa).

Aquest model de gestió pública professional ens apropa a un model de gover-
nança, que permet aportar expertesa en el procés de presa de decisions i de 
disseny i implantació de polítiques públiques, sobre el seu seguiment, avaluació 
i millora, i, en definitiva, al manteniment i gestió de la intel·ligència institucional.

Per la seva banda, la incorporació progressiva de l’Administració electrònica re-
quereix una anàlisi prèvia de processos, per evitar que les ineficiències prèvies 
esdevinguin cròniques. La necessitat de models interrelacionats i no aïllats ni 
desconnectats hauria de possibilitar els mecanismes i automatismes necessaris 
per tal que les dades que es desprenen dels procediments tramitats electròni-
cament s’incorporin de forma automàtica al portal de transparència, i al mateix 
temps passin al sistema de dades obertes.

La tercera conclusió té a veure amb l’organització territorial dels serveis de la 
Generalitat, que ha de respondre a una dimensió mínima, raonablement homo-
gènia en el conjunt del territori i propera al ciutadà, no necessàriament coinci-
dent ni amb la vegueria ni amb la comarca. L’organització del Cos de Mossos 
d’Esquadra i la dels bombers són un referent en aquest aspecte.

La fiscalitat

Respecte al finançament de Catalunya es palesa una vegada més que Catalunya 
necessita una autonomia financera que no té, perquè ho necessita la seva ciuta-
dania. El deute de la Generalitat de Catalunya és el resultat de les insuficiències 
financeres més que no pas de despeses excessives. 
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Es planteja un sistema fiscal que permeti assolir majors fites de recaptació i 
redistribució per poder fer front als grans reptes de futur com són l’augment 
de la desigualtat, la sostenibilitat de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi 
climàtic, la globalització, la digitalització i l’evasió i el frau fiscals.

D’entrada, cal estar atents als canvis que seran necessaris per adaptar la fiscali-
tat als nous paradigmes, com el reemplaçament del treball pel capital i la robò-
tica, els canvis tecnològics i les noves formes de comerç en les xarxes, les pla-
taformes de monedes i el blockchain, i el desenvolupament de la intel·ligència 
artificial aplicada a l’evolució de les màquines o les polítiques mediambientals. 
Tot això provoca canvis en les bases de la tributació, la qual cosa faria recoma-
nable traslladar la imposició de nòmines al valor afegit, dels beneficis als fluxos 
de caixa..., per ser més eficient i equitatius i dificultar l’elusió fiscal.

Cal que el Parlament tingui plena capacitat normativa perquè Catalunya dispo-
si d’un sistema tributari realment autònom, amb responsabilitat fiscal pròpia i 
que la normativa, sistemes i dissenys administratius ajudin a simplificar la tra-
mitació de les obligacions tributàries, especialment pel que fa a la liquidació i 
tramitació. Es considera important simplificar també el sistema d’impostos, així 
com el nombre de nivells d’administracions tributàries, coordinant els diferents 
“poders tributaris”. Es fa èmfasi en una major transparència en relació amb les 
activitats de les empreses multinacionals, ja que resulta essencial per garantir 
l’objectiu de les administracions tributàries en la lluita eficaç contra l’erosió de 
la base imposable i el trasllat de beneficis.

La quarta conclusió és que la Gran Crisi no ha de conduir a la renúncia de cap 
forma de provisió de serveis públics. L’anàlisi de quina forma aporta més efici-
ència, tenint en compte el repartiment d’excedents, ha de ser la base de deci-
sió. Les formes d’economia social apareixen amb força per generar major con-
fiança social davant la fallida d’alguns mecanismes de la relació publicoprivada, 
encara que no es pot renunciar a ella. Cal millorar-la. Aquesta col·laboració pu-
blicoprivada (CPP) cal entendre-la més enllà de la clàssica relació de provisió 
de serveis públics per part d’agents privats. En un moment en què sembla que 
hi ha una estigmatització dogmàtica, cal entendre que les CPP són compati-
bles amb alguns elements que han de ser essencials en el desenvolupament del 
país: la solidaritat, el canvi cultural, la innovació i la interrelació en xarxes.

I la cinquena conclusió sobre el sector públic té com a punt principal la interven-
ció dels mercats privats. Tot i que la recomanació genèrica de la UE no és la de 
situar en tot cas les autoritats reguladores fora de l’entorn governamental, a la 



50

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

vista de les greus conseqüències hagudes, és palès que han de ser autònomes 
del poder polític i respectar els principis de transparència i independència en la 
presa de decisions. La tendència sembla enfocada a què la necessària regulació 
d’alguns sectors, distorsioni el mínim possible el mercat.

A Catalunya, concretament, es posa l’accent en el mercat de l’energia. Precisa-
ment amb l’ànim de corregir els efectes distorsionadors, el nou enfocament de 
la política comunitària estableix una sèrie d’orientacions sobre la intervenció 
pública als mercats de l’electricitat, amb la finalitat de reduir al mínim les possi-
bles distorsions que s’estiguin produint. Tanmateix, s’ha posat de manifest que 
la transició energètica és una realitat que per poder consolidar-se necessita una 
estabilitat de la regulació que aporti certesa sobre les inversions, generi noves 
oportunitats de negoci i apoderi el consumidor.

Les infraestructures

Les infraestructures han estat, sens dubte, un dels punts de discòrdia més im-
portant amb l’Estat durant molts anys per la manca d’inversions. Està empíri-
cament demostrat que unes bones infraestructures segueixen sent un element 
clau per a la competitivitat del país i correlacionen positivament amb producti-
vitat i amb PIB. Davant la necessitat d’aprofundir la renovació de les bases de 
competitivitat de l’economia catalana, cal replantejar decididament la política 
d’inversions, prioritzant el criteri d’eficiència i de rendibilitat social, ambiental i 
econòmica de la inversió per sobre d’altres tipus de criteris.

Per aquest motiu, l’avaluació de les inversions en infraestructures ha de ser un 
element central que permeti ajudar a la presa de decisions en actuacions que 
necessiten una important dotació de recursos i que tenen una vida útil molt ele-
vada, el que fa que les decisions en aquest àmbit tinguin un alt cost d’oportu-
nitat. Independència de l’avaluació, transparència, utilització de mètodes con-
trastats, criteris homogenis i anàlisi dels impactes globals són els elements clau.

Els models de finançament de les infraestructures han d’estar vinculats a l’efici-
ència de la gestió posterior. Es tracta que la manera de finançar i de gestionar 
les infraestructures i els serveis associats aporti valor al sistema. Cal buscar en 
cada cas el mètode més eficient, tenint en compte els recursos existents, els 
beneficis i costos que generin i com es distribueixen.

També cal trobar un model de finançament del transport públic –urbà i interur-
bà– que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica, però que també sigui un 
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element que n’incentivi l’ús i que permeti reduir les externalitats negatives. I és 
clar que ara com ara no el tenim.

Les diferents administracions i agents públics i privats que actuen a escala ca-
talana generen moltes disfuncions que, al capdavall, paga el contribuent i per 
això és important la coordinació entre elles, de manera que la concentració 
de les recaptacions del sistema i el repartiment amb criteris d’optimització fa-
ciliti l’aplicació de les innovacions financeres més adaptades a l’entorn català. 
Per això, cal articular totes les xarxes en un sistema integrat, la funcionalitat 
òptima del qual actuï com a prescriptora de la coordinació i la millora de la go-
vernança entre aquelles administracions. L’impuls d’una agència catalana de 
mobilitat podria ser un instrument en aquesta direcció, tant per a l’ordenació 
del transport públic com del privat.

Cal tenir en compte que les noves tecnologies com ara el big data, l’Internet de 
les coses, la intel·ligència artificial, la sensorització i els avenços en els sistemes 
intel·ligents de transport són oportunitats per millorar l’eficiència de la mobili-
tat. Ara bé, les infraestructures estan previstes per a períodes de vida útil molt 
llargs. Tot i els canvis tecnològics, no és plausible preveure una obsolescència 
accelerada. Això fa que la introducció dels canvis tecnològics i de fenòmens 
com la digitalització s’hagin de fer de manera gradual i progressiva. No es po-
den canviar les infraestructures, sinó adaptar-les al nou entorn tecnològic.

Si bé el debat sobre infraestructures productives es centra bàsicament en la 
mobilitat, cal tenir-ne en compte altres tipus que són importants des del punt 
de vista de la qualitat de vida, i també de l’activitat productiva com és el tema 
de l’aigua. Els serveis del cicle de l’aigua han de ser concebuts, planificats i ope-
rats de la manera més integrada possible. Les tarifes de l’aigua han de combi-
nar una sèrie de requisits, com la necessitat de recuperar els costos, l’eficiència 
en la prestació del servei, la gestió d’un recurs escàs i el fet de tractar-se d’un 
element bàsic per a les necessitats humanes i socials.

En un país com Catalunya, el territori esdevé un factor de producció bàsic, i les 
infraestructures en forma de sòls preparats per acollir activitats econòmiques 
són un factor de competitivitat. És per aquest motiu que cal superar amb ur-
gència la rigidesa dels instruments actuals de planejament, reflexionar sobre 
els drets i obligacions del marc legal urbanístic vigent, renovar les restriccions 
que suposa la normativa urbanística referent als usos permesos en aquests ti-
pus de sòls, i acotar el cost del temps com a variable clau per a la viabilitat eco-
nòmica i financera d’aquests processos de transformació. Sense el compromís 
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del públic, no serà possible capgirar la situació. I sense el compromís del teixit 
empresarial, menys encara.

Mercats financers

Quant als mercats financers, les ponències presentades apunten la necessitat 
d’augmentar el pes de l’ètica en els programes de finances, i augmentar l’exi-
gència ètica de les polítiques de personal i, atesa la poca cultura financera exis-
tent a la població, introduir l’educació financera obligatòria al sistema educatiu, 
incidint especialment en els fons d’inversió i els mercats de valors. Moltes vega-
des, l’època que estem vivint de baixos tipus d’interès ens fa oblidar la neces-
sitat d’estalviar. I aquesta és una activitat –en el si de la família, sempre que es 
pugui– ineludible per al bon funcionament del sistema. 

Ara com ara, a Catalunya, les famílies disposen d’una major riquesa neta en actius 
reals (85%), que en actius financers (15%), molt diferent del que passa a la zona 
euro. Això fa que l’endeutament familiar sigui també molt superior, especialment 
per a edats inferiors a 45 anys, la qual cosa fa que les famílies joves tinguin una 
situació de vulnerabilitat financera molt superior a les de la zona euro. Caldria que 
els actius financers guanyessin pes, sempre adequant-los al grau d’aversió al risc 
del cicle de vida, particularment en el context de la necessitat que el treballador 
contribueixi de manera particular a plans de pensions per al futur.

És urgent fomentar les aplicacions de la intel·ligència artificial al món financer. 
Diferents tecnologies, com ara la digitalització, el big data, la intel·ligència ar-
tificial, el “Blockchain” i l’“Internet Of Things” afecten el sector financer. Les 
dues àrees de major aplicació poden ser el Màrqueting Digital i la Gestió d’In-
versions. Donat que el sector financer es veu afectat per l’actual disrupció tec-
nològica, cal promoure’n l’ús. 

El sector financer s’enfronta a l’aparició de noves entitats. Per una banda les 
“fintech”, lleugeres d’estructura i especialistes en activitats d’obtenció de fons 
(“Crowlending” i “Crowfunding”), en transferències de fons i mitjans de paga-
ments, i en assessorament financer mitjançant, els “Roboadvisors”. Per altra 
banda, les GAFA (Google, Apple, Facebock, Amazon), molt poderoses ja i que 
tot just comencen a introduir els serveis financers. L’actual pastís quedarà, en 
uns anys, distribuït entre aquests tres grups.

L’autoregulació de les comissions de gestió que perceben les gestores de fons 
d’inversió i de pensions en funció del tipus de gestió, activa o passiva, efectu-
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ada, cal fomentar-la. Cap de les normatives distingeix avui pel tipus de gestió 
efectuada per les entitats gestores. Això possibilita l’existència de gestió pas-
siva encoberta, és a dir, cobrar una gestió passiva a preus d’activa. Es demana 
que el tipus de gestió efectuada, activa o passiva, que determina la tasca que 
fan les entitats gestores, fos clau per establir la comissió de gestió màxima a 
percebre.

LA SOCIETAT CATALANA ÉS UN MÓN EN CANVI

Sembla obvi que poc es podrà fer amb una bona tecnologia, amb unes millors 
infraestructures i unes empreses de gestió modèlica si no hi ha gent ben pre-
parada, sana i motivada en un entorn net on pugui desenvolupar plenament 
les seves aptituds físiques i intel·lectuals. I això vol dir una formació bona i 
adequada, el manteniment de l’estat del benestar i la sostenibilitat del medi 
ambient.

La formació i la inserció laboral

Després d’analitzar la situació actual dels estudis secundaris s’ha vist la conve-
niència de generalitzar la formació per alternança, o dual, entesa correctament 
com una integració d’objectius “educatius” i “formatius”, centrada en el fo-
ment de competències personals i en la construcció d’una identitat professio-
nal a llarg termini. És un aspecte del qual s’ha parlat molt i malauradament no 
s’ha fet massa. Las taxes d’atur juvenil dels països on la tenen arrelada, com 
Alemanya o Àustria, són iguals que les dels adults, no el doble com aquí.

Evidentment, la situació de partida té molts frens. Potser el més important, 
com s’ha posat de relleu, és l’existència d’un “estoc” d’atur juvenil, com a con-
seqüència d’un problema estructural del mercat laboral del nostre país, que, 
al seu torn, marca una tendència creixent a patir precarietat en el treball dels 
sectors joves de la població. La identificació de la precarietat laboral s’ha de fer 
en base a la seva triple dimensió: inestabilitat, dependència del salari monetari 
(per manca d’altres prestacions) i limitació de drets del contractat i, sobretot, 
l’abús de la temporalitat en la contractació com a factor de flexibilitat empresa-
rial, en detriment d’altres solucions laborals.

Tanmateix, la llista de problemes es fa més llarga. S’esmenta, per exemple, 
l’escàs pes que té el nivell mitjà del nostre sistema educatiu, que no es corres-
pon amb l’actual model econòmic de baix valor afegit en coneixement i d’una 
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tecnologia que reclama tècnics amb qualificacions intermèdies. Es contraposa 
l’existència d’un nombre significatiu de NiNis (joves que ni estudien ni treba-
llen) amb la constatació d’una menor incidència de la proporció d’aturats en el 
segment de joves que assoleixen un nivell de formació més alt. També preocu-
pa molt el progressiu increment de la subocupació entre els joves i la problemà-
tica de la sobrequalificació dels professionals per al lloc de treball desenvolupat 
i una inapropiada retribució.

Per superar aquesta situació es recomana establir i millorar un sistema in-
tegrat d’informació, orientació i inserció laboral a fi d’augmentar la capil-
laritat del model i l’adequació del seu sistema de finançament i dels siste-
mes d’incentivació, bàsicament la concessió de beques. Per a la revaloració 
social de la formació professional es veu necessari que empreses, agents 
empresarials, sindicals i socials participin activament en la governança dels 
models actuals de l’FP… i que les famílies siguin cada vegada més consci-
ents del seu valor.

En referència amb la formació a les universitats i altres centres d’educació su-
perior es titlla d’inexcusable definir una estratègia per al sistema universitari 
català en conjunt a fi que s’adeqüi a la demanda actual i futura de l’entorn eco-
nomicosocial que l’envolta i la indispensabilitat d’actualitzar les metodologies 
per a l’aprenentatge actiu i formació en emprenedoria i innovació, basades en 
les competències professionals.

Abans de fer aquest pas, cal reafirmar l’autonomia de cada universitat? Senzi-
llament, no. I per això cal reformar els marcs legals i estatutaris i redissenyar 
processos i òrgans de decisió, a fi de permetre l’alineació dels seus objectius i 
l’aportació de valor amb la missió social que ha de desenvolupar cada organit-
zació. S’insisteix en la importància de la participació activa del personal de cada 
institució en l’aplicació, seguiment i control de les estratègies d’impuls de la 
responsabilitat social universitària.

I, en relació amb el mercat de treball la crítica que fan les ponències és dura. 
Des de la inexistència de modalitats contractuals i de sistemes de retribució 
adequats per facilitar la inserció o reinserció en el mercat laboral dels joves, fins 
a l’entorpiment del normal funcionament del mercat que prové de la regulació 
governamental inhibidora de la negociació col·lectiva. Què es pot fer? Replan-
tejar les polítiques actives de les administracions públiques amb l’objectiu d’in-
centivar l’ocupació i garantir l’adaptabilitat i ocupabilitat a llarg termini.
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L’estat del benestar

L’estat del benestar esdevé una estructura clau d’Estat de tot país que vol tenir 
com a fites principals el progrés econòmic i social. Ara bé, tothom sap que l’es-
tat del benestar és un sumatori de contradiccions entre les diferents lògiques 
que dominen el nostre entorn: l’econòmica, la social i la política.

El principal repte que avui té plantejat és el de la seva sostenibilitat i aquest 
repte ve condicionat per molts factors: pel model d’economia productiva, per 
les decisions sobre les fonts d’ingressos públics, per la fiscalitat i l’abordatge 
de l’economia submergida, per l’eficiència en la gestió de les despeses –i, per 
tant, sobre el model de prestació dels serveis públics– i pel rigor en la gestió de 
les finances públiques. Un estat del benestar no eficaç, basat en la generació 
de dèficit i l’endeutament públic, no només no és sostenible, sinó que a més 
hipoteca les futures generacions.

És per això que cal avançar cap a models que promoguin i incentivin el treball 
–polítiques actives d’ocupació-Workfare– i la coresponsabilitat dels usuaris i 
ciutadans –societat del benestar–, allunyant-nos de la fal·làcia que és possible 
garantir-ho tot, de franc i per a tothom, i garantint la igualtat d’oportunitats. 
No hi ha cap contradicció entre l’augment de la productivitat i la competitivitat 
de les empreses d’un país i la consolidació del seu estat del benestar. Per a Ca-
talunya, com a societat és una fita irrenunciable, però s’ha de reinventar.

En altres paraules, no cal més Estat sinó millor Estat. No hi haurà millor gestió pú-
blica sense una millor política i una millor governança. La racionalitat tècnica i la 
legitimitat social dels processos de decisió requereixen d’un bon govern. El con-
cepte i l’exercici col·lectiu, responsable i transparent en termes de “cost d’opor-
tunitat” de la despesa i la seva correlació amb els ingressos (fiscalitat), és clau.

La salut

Ha quedat prou clar que els sistemes de salut universal són un pilar bàsic de la 
protecció social, de la cohesió i de la justícia social. L’objectiu d’un sistema de 
salut és assolir una millor esperança de vida en bona salut i oferir oportunitats 
equivalents per a la salut a tota la població. Això vol dir actuar preventivament 
per millorar les condicions que la determinen i afavorir canvis en els compor-
taments individuals: hàbits de vida saludables, entorn físic, econòmic i social i 
serveis de salut. La sostenibilitat dels sistemes sanitaris passa, doncs, per reduir 
el risc a emmalaltir i assolir una distribució de la salut més equitativa.



56

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

Equitat i eficiència en el sector salut no només són compatibles sinó indissocia-
bles. Des del coneixement expert tot està ja escrit, i el que manca és el consens 
polític, i sense consensos no es pot avançar efectivament i de manera sosteni-
ble en l’equilibri de la funció de producció eficient i equitativa en salut.

L’envelliment de la societat

Tot plegat, és molt més important en una societat que envelleix com la cata-
lana. L’envelliment comporta noves necessitats i una d’elles és la de tenir en 
compte les persones amb dependència. Avui, després de més de 10 anys del 
desplegament de la LAPAD (Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència), de manera subtil i sense 
debat pressupostari, mitjançant l’aplicació de les mesures d’estabilitat pressu-
postària del RDL 16/2012, assistim a la “refundació de la LAPAD”, configurant 
una “LAPAD disminuïda”, a la qual s’han retallat drets de les persones benefi-
ciàries, s’ha rebaixat l’oferta i la qualitat assistencial, s’ha reduït el pressupost 
destinat a l’atenció a la dependència i s’han augmentat els ingressos a través 
dels copagaments. L’única mesura positiva nova que inclou és l’extensió de la 
prestació de “l’assistència personal” a tots els graus de dependència.

L’indicador de despesa d’atenció a la dependència d’Espanya en el 2015 és del 
0,8% sobre el PIB i representa aproximadament la meitat del que gasta la mit-
jana de països de l’OCDE (1,7%). Cal gestionar les expectatives en conseqüència 
amb les prioritats de despesa i la suficiència pressupostària, sense centrifugar 
el dèficit a les comunitats autònomes.

L’educació

Abans s’ha parlat de la importància de la formació des de la perspectiva estric-
tament pràctica d’inserció al mercat laboral. Però és clar que és molt més que 
això. L’educació com a inversió en capital humà és la que pot permetre a un 
país millorar la seva productivitat i consolidar la seva cohesió. Per igualar les 
oportunitats i contribuir a reduir les desigualtats, cal centrar-se en l’educació 
preescolar i la primària complementada amb una despesa social centrada en els 
nens i nenes amb major risc d’exclusió.

El canvi de paradigma pivotarà fonamentalment en l’aprenentatge, en el 
desenvolupament competencial de les persones, en la capacitat d’aprendre a 
aprendre, en la capacitat d’emprar el coneixement en contextos específics i en 
resposta a demandes específiques. Cal apostar per l’educació al llarg de tota la 
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vida. La mobilitat i la innovació com a cultura de funcionament ordinari s’han 
de tenir presents a l’hora de repensar com han d’evolucionar els sistemes edu-
catius en el futur.

L’habitatge

Quant a la política d’habitatge hi ha plena consciència que constitueix un dels 
pilars imprescindibles de l’estat del benestar, perquè es tracta d’un bé de pri-
mera necessitat que té un gran impacte en la qualitat de vida i el benestar de les 
persones. La manca d’un habitatge digne i adequat en termes físics i econòmics 
incideix negativament en la salut, en el desenvolupament educatiu dels infants 
i en les necessitats assistencials i de serveis socials dels membres més vulnera-
bles de la llar. L’exclusió residencial fa perdre eficàcia i eficiència a la resta de 
polítiques públiques.

Les pensions

Un dels punts de l’estat del benestar més punyents és el de les pensions. A la 
discussió sobre la sostenibilitat financera dels sistemes de pensions cal afegir-hi 
la de l’adequació o sostenibilitat social, conformant el que s’ha anomenat el 
puzle de les pensions, o com aconseguir un sistema que sigui capaç de garantir 
una renda suficient als jubilats i que alhora pugui autofinançar-se amb les cotit-
zacions dels treballadors.

Les polítiques de pensions més evolucionades es centren no només a instaurar 
sistemes que siguin sostenibles des del punt de vista financer, sinó que alhora 
permetin que la gent gran, una vegada jubilada, gaudeixi d’un nivell de vida 
digne i d’una independència econòmica.

Les polítiques 

Per altra banda, les polítiques de redistribució de la renda són un element clau 
de l’estat del benestar. A Espanya, l’índex de Gini ha passat del 0,51 al 0,57 du-
rant la crisi pel que fa a la renda primària –ha augmentat la desigualtat de ren-
des– però només ho ha fet del 0,25 al 0,27 després de transferències líquides 
i prestacions en espècie i considerant l’efecte de la propietat de l’habitatge. 
L’Estat, doncs, juga un paper amortidor de la desigualtat molt important. Ara 
bé, la disminució de la desigualtat s’hauria de produir en la renda primària, re-
duint les desigualtats en origen per no fer dependre d’un Estat exhaust un es-
forç tan gran en política redistributiva.
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Les polítiques d’ocupació són un dels principals instruments per a la redistribu-
ció de la riquesa i les oportunitats, alhora que generen ingressos per fer soste-
nible l’EB i afavoreixen la cohesió social. És clau forjar un model de mercat de 
treball en el qual siguin compatibles els drets laborals i els beneficis i la compe-
titivitat empresarial. Cal avançar cap a models en què empreses i sindicats esti-
guin apoderats per anar adaptant el marc de relacions laborals amb l’objectiu 
de promoure la competitivitat de les empreses i mantenir la cohesió social.

L’IRPF i les transferències a les famílies són els dos altres elements clau en la re-
distribució de la renda, i la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya es situa 
com un nou instrument a cavall de les polítiques passives i actives d’ocupació que 
pot esdevenir clau en el comportament del mercat de treball els propers anys.

El repte, en definitiva, no és fàcil. Es tracta de fer compatible un model de crei-
xement econòmic sostenible amb un model d’estat del benestar sostenible. 
Catalunya té la base econòmica i social per fer-ho, però per fer-ho cal disposar 
d’autonomia de govern i financera.

El medi ambient

El Capital Natural és un concepte clau per entendre i millorar l’adequada relació 
entre el sistema econòmic i el sistema ambiental. Aquest concepte no només 
pretén posar un valor a l’estoc de recursos naturals, sinó als serveis ambientals 
que proveeixen aquests elements.

A Catalunya, tot superant la dualitat entre el món urbà i el món rural, pròpia 
d’altres temps, s’ha imposat un territori metropolità lax, acompanyat d’un pro-
cés de requalificació i millora de la ciutat. D’aquest doble fenomen n’ha sor-
git una nova cultura “rurbana” amb importants conseqüències en el paisatge 
i en el patrimoni territorial, així com en el desenvolupament i creació de noves 
oportunitats d’activitat econòmica. Tot això requereix una gestió de l’espai des 
d’una perspectiva múltiple, urbana, metropolitana, rural i natural, per tal d’as-
segurar-ne el valor econòmic, patrimonial i paisatgístic, així com per garantir la 
salut de tots els ciutadans. Els plans urbanístics i la col·laboració en la governan-
ça del mar en són qüestions clau.

Cal complir els compromisos internacionals sobre l’augment màxim de 2 graus 
de temperatura en el conjunt de la Terra. Es tracta d’una exigència apressant i 
indefugible. En aquest sentit, la proposta de la Unió Europea sobre la transició 
energètica representa un canvi de gran envergadura i en la direcció adequada 
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per l’atenuació del canvi climàtic. Això suposarà alteracions molt significatives 
en el disseny del sistema actual i en la dinàmica de participació de tots els ope-
radors al llarg de la cadena de valor del sistema energètic. Aquesta reforma 
tindrà especial incidència en la revisió dels actuals mecanismes de mercat de 
l’energia i donarà un protagonisme sense precedents als consumidors, que al-
hora poden esdevenir productors. Sens dubte, la digitalització serà clau per fer 
possible aquest canvi. La proposta de la Unió Europea també llança una impor-
tant iniciativa en relació amb l’eficiència energètica, i molt especialment en la 
construcció d’edificis nZEB (nearly Zero Energy Building).” 

Es pensa que la fiscalitat ambiental ha de jugar un rol important. Ara com ara té 
un pes relativament menor en el conjunt de la recaptació fiscal total –6,3% a la 
Unió Europea–. És probable que sigui un terreny adequat per a l’actuació a es-
cala de la Unió Europea, amb l’objectiu d’evitar distorsions competitives en els 
territoris. Tot i que, en el cas que estigui ben dissenyada, realment orientada a 
la correcció dels efectes ambientals que pretén corregir, i adequada a la correc-
ta escala territorial, la fiscalitat ambiental pot demostrar ser efectiva i neutral 
en termes de competitivitat.

En canvi, la innovació ambiental respon millor a normatives establertes en un 
marc regulador estable que a mesures fiscals de caràcter puntual, com ara sub-
vencions o impostos. Per estimular la innovació en aquest àmbit es clau que 
l’empresari prengui consciència i pugui valorar els avantatges competitius que 
aquesta innovació li pot aportar, a més d’altres millores organitzacionals inter-
nes o reduccions de costos, entre d’altres. Per tant, es necessiten polítiques 
públiques en aquesta direcció.

L’economia circular

També es va debatre sobre l’economia circular, que és la proposta actual per 
enfrontar-se a escala europea al difícil problema dels recursos naturals i, per 
tant, de les matèries primeres exhauribles i el repte d’un desenvolupament 
econòmic dinàmic i estès a noves regions mundials amb una necessitat creixent 
d’aquests recursos.

Tot i que el concepte de circularitat ha estat tradicionalment aplicat per diver-
sos sectors d’activitat, com ara el dels residus, o el de l’aigua, l’economia circu-
lar encara no disposa d’un marc prou definit per impulsar una actuació trans-
versal i estesa a tots el sectors econòmics, siguin públics o privats, tal com es 
proposa des dels diferents instruments de planificació pública.
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ELS AVENÇOS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS, UNA PROFUNDA TRANSFOR-
MACIÓ

Avui, un dels grans reptes que té plantejats la nostra societat és transformar el 
sistema de recerca i innovació català, per fer-lo més competitiu a escala mundi-
al, accelerar l’arribada dels resultats de la recerca al mercat, millorar l’impacte 
econòmic i social de la innovació, utilitzar l’impuls emprenedor de l’ecosistema 
i aprofitar més la força de la marca Barcelona.

Arran de la crisi i les polítiques europees s’ha vist que un model econòmic de 
competitivitat basat en reduccions de costos posa en risc l’atracció de talent i 
la inversió en innovació. Per això, cal buscar un model basat en el valor afegit, 
més que en la reducció de recursos invertits en el sistema, i impulsar polítiques 
de demanda que afavoreixin la recerca i la innovació tot i buscar complir els 
objectius de dèficit europeus.

Si el que es vol és un país referent en innovació, cal un govern que ho lideri de 
forma transversal i pràctica. Per això, cal que el govern agafi un rol de líder in-
novador més enllà de les ajudes directes, cal un sistema d’estímuls directes més 
focalitzats, cal flexibilitzar els mecanismes de gestió i contractació de la recerca 
i innovació –avui en dia pràcticament equiparats a l’administració general i a les 
àrees de gestió dels serveis públics–, així com potenciar i millorar la magnitud 
dels fluxos entre agents del sistema.

La Recerca

Com a conseqüència de la crisi i el nou paradigma polític i econòmic, el model de 
Recerca català ha d’evolucionar per sobreviure en un entorn més global i com-
petitiu. I per això, calen una sèrie de canvis: per exemple, tenir menys agents 
del sistema, però més forts i competitius en l’àmbit internacional; accelerar una 
concentració d’agents, seleccionant els més efectius i concentrar esforços en 
els millors; posar més èmfasi i incentius en la transferència de coneixement i 
tenir un sistema de recerca i innovació més integrat.

I, per dur a terme això, cal talent, intern i extern. I per retenir i atraure talent, 
Catalunya té a la mà una carta guanyadora, si se sap jugar bé. La marca Barce-
lona és potent, està ben posicionada internacionalment i s’associa a disseny, 
creativitat, gestió, formació i innovació. Ara cal buscar com “fonamentar” més 
el sistema d’innovació sobre aquesta marca.
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El sistema universitari català ha jugat i ha de jugar encara un rol més rellevant 
com a agent del sistema de Recerca, tot i que hi ha un greu gap de transferència 
cap a la societat que cal esmenar aviat. Per exemple, és cabdal explicar millor 
a la societat que el que fan les universitats té impacte i és rellevant, cal flexibi-
litzar i canviar el marc jurídic per afavorir que la universitat sigui més propera 
al mercat i més emprenedora. També és urgent definir incentius i mecanismes 
que impulsin escalar resultats de la recerca en l’àmbit industrial i s’han de pro-
fessionalitzar les oficines de transferències.

I no menys urgent és revisar el sistema català de patents, perquè se’n fan po-
ques i d’escassa qualitat. Perquè l’empresa catalana millori el seu posiciona-
ment competitiu a escala global, cal reforçar-lo. El sector privat té concentrada 
la inversió en innovació en poc més d’un 1% de les empreses catalanes, per la 
qual cosa cal que més empreses inverteixin en innovació de forma més decidi-
da i busquin una més gran col·laboració amb el sistema d’R+D català per asse-
gurar-ne la competitivitat i creixement.

Per millorar, s’afirma que la diversitat és clau per afavorir una bona innovació, i 
en aquest sentit cal potenciar activament la multiculturalitat i el rol de la dona 
en el sistema de Recerca i Innovació català i, sobretot, atreure més dones a po-
sicions tecnològiques. Avui el nivell existent és anormalment baix i això és un 
fet que no ens podem permetre...

Les onades digitals

La societat ha d’afrontar un problema molt seriós de disfuncions. Una tec-
nologia en creixement exponencial dificulta el seu seguiment per part del 
l’aparell productiu de l’economia i canvia constantment els comportaments 
socials i les relacions econòmiques. Així, sobre la base de la primera onada 
digital –la de les TIC i d’Internet– durant els darrers anys una segona onada 
de canvi tecnològic digital i disruptiu està començant a generar importants 
transformacions en el comportament, l’estructura i els resultats dels agents 
econòmics i dels mercats. La robòtica, la intel·ligència artificial, l’aprenentat-
ge de les màquines o l’aprenentatge profund, la computació al núvol, el big 
data, la impressió 3D, l’Internet de les coses, els mitjans i les xarxes de comu-
nicació social i les plataformes col·laboratives, entre d’altres, sembla que es 
configuraran com la base tecnològica interconnectada d’una possible quarta 
revolució industrial.
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Com qualsevol altra revolució tecnològica, la segona onada digital exercirà un 
ampli entramat de conseqüències positives i negatives sobre l’economia, el tre-
ball i l’empresa. Però la tecnologia per si mateixa no és la causa única de cap 
resultat econòmic. Són els usos d’aquesta tecnologia i la seva imbricació amb 
factors personals, organitzatius, empresarials, socials, laborals i culturals els 
que determinaran el calat de la transformació digital.

I, per altra banda, les habilitats, capacitats i competències de treballadors i di-
rectius; els esquemes estratègics, organitzatius i productius de les empreses; 
les decisions directives; les relacions laborals; els entorns culturals i institucio-
nals; i les polítiques públiques són fonaments principals a l’hora d’explicar els 
resultats de la tecnologia sobre l’economia.

El futur del treball

Per totes aquestes raons, la preocupació pel futur de l’economia i el treball és 
un tema recurrent cada vegada que es posa de manifest un procés de canvi 
disruptiu a la tecnologia. L’anàlisi econòmica ha evidenciat que la tecnologia no 
destrueix el treball, sinó que esbiaixa habilitats i destreses, i desplaça tasques, 
feines, ocupacions i persones. En general, i a llarg termini, les conseqüències 
d’aquestes onades tecnològiques sobre l’economia solen ser positives perquè 
es vinculen amb increments de la productivitat, nova activitat econòmica, més 
ocupació i millores salarials per a les persones que treballen a les empreses o 
als sectors d’activitat vinculats amb la innovació tecnològica. A més, aquests 
efectes positius solen compensar a llarg termini els efectes de la substitució del 
treball si els treballadors, les empreses i la política pública actuen en forma de 
polítiques actives, que formin i re-capacitin les persones desplaçades.

Aquesta forma general d’interacció de la tecnologia amb l’economia s’ha posat 
en dubte amb la recent onada digital. Per a alguns experts, el ritme de substi-
tució del treball humà per part de les tecnologies de la segona onada digital 
difícilment es podrà compensar per la via habitual d’augments de la demanda 
i la productivitat. Altres experts defensen just el contrari, i emmarquen la di-
nàmica actual en el context de les interaccions tradicionals entre tecnologia i 
economia. Això sí, assenyalen que sobre la taula tenim un problema d’accelera-
ció. Un ritme de substitució d’habilitats que difícilment podrà ser abordat per 
l’estoc actual de capitals, en especial el capital humà, de l’economia. Tot plegat, 
demanda un programa específic d’investigació i que tots els agents implicats 
(treballadors, empreses i política pública) s’involucrin en un programa planifi-
cat de re-capacitació de treballadors i d’augment de la capacitat competitiva 
de les empreses.
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L’economia i la societat catalanes no seran pas alienes a aquest profund procés 
de transformació. De fet, els reptes que tenim avui sobre la taula són majúsculs. 
S’estima que entre un 35 i un 47% dels treballadors de l’economia catalana actu-
alment tenen una professió amb risc d’automatització elevat. Qui són? El punt 
de partida passa per assumir que només hi haurà tres grups de tasques que la 
tecnologia no serà capaç de realitzar en les properes dècades: la percepció i la 
manipulació en entorns desordenats, la intel·ligència creativa i la intel·ligència 
social. La resta en són susceptibles en menor o major grau. De totes maneres, 
també es preveu que a mitjà termini l’ocupació total augmentarà lleugerament 
amb l’horitzó 2030. Evidentment, la creació neta final serà la resultant dels can-
vis tecnològics, a part de la que pugui resultar d’altres causes.

Aquest escenari obliga a abordar un doble repte: preparar els nostres joves per 
a la nova onada i re-capacitar les competències dels treballadors que ja estan al 
mercat de treball. De la mateixa manera, caldrà abordar un ambiciós projecte 
de transformació de la generació de valor i del model de competitivitat de les 
nostres empreses, especialment el nostre teixit d’emprenedors, microempreses 
i pimes. I tot plegat, en un context de canvi que no s’aturarà. El futur està en joc.

 

Durant l’acte final del Congrés, el Sr. Francesc Raventós, exdegà del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya i membre del Comitè Organitzador del Congrés, va 

llegir un resum de les conclusions generals, que pot seguir-se al canal de Youtube  
del Col·legi d’Economistes de Catalunya. (www.youtube.com/economistescat),  

al vídeo “Sessió final | 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya”,
del minut 04:03:10 al 04:33:55.
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5.1  TENDÈNCIES MUNDIALS EN GEOPOLÍTICA: IMPACTE DE LA GLOBALIT-
ZACIÓ DES DEL PUNT DE VISTA DE LA UNIÓ EUROPEA

Presentació

L’Eix núm. 1 del Congrés, dedicat a “El marc global: tendències mundials en  
geopolítica en el marc de la perspectiva de la Unió Europea”, pretenia tractar dels 
punts següents:

• La Unió Europea com a actor global

•  Globalització: governança econòmica supranacional i multilateralisme vs. 
aïllacionisme i proteccionisme

•  Aplicació i desenvolupament dels acords internacionals bilaterals i multi-
laterals

•  Els efectes de les noves tecnologies en el marc econòmic internacional: 
aplicació a les transaccions comercials i de serveis, fluxos d’inversions, ci-
berseguretat.

La comissió va pretendre, per tant, promoure unes contribucions al Congrés 
que versessin sobre els elements centrals de la globalització mundial abordada 
des de la perspectiva de la zona d’integració econòmica regional més gran del 
món: la Unió Europa.

Per a l’elaboració d’unes conclusions homogènies, i d’acord amb les caracterís-
tiques de les vuit ponències analitzades, es va decidir efectuar-ne una agrupa-
ció en els cinc àmbits següents:

5. RESUM I CONCLUSIONS DELS DIFERENTS EIXOS

Aquest apartat conté els documents de resum de les ponències rebudes per 
cada eix i les conclusions estratègiques que se’n deriven segons la comissió 
de l’eix. Han estat redactades pels relators de les diferents comissions amb 
total llibertat i tenen estils diferents, respectant la voluntat de cadascuna 
d’elles.
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•  La Unió Econòmica i Monetària europea: la resposta de la UE a la crisi 
financera de 2008

•  La retirada del Regne Unit de la Unió Europea: el Brexit i les seves impli-
cacions

• La seguretat i la defensa a la Unió Europea envers el context mundial

•  Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’actuació de la UE  
envers l’economia sostenible

• Globalització econòmica i política.

A continuació s’exposen les conclusions principals extretes de les distintes po-
nències, seguint els àmbits anteriors.

Resum de conclusions i recomanacions estratègiques

1.  La Unió Econòmica i Monetària europea: la crisi financera mundial de 2008 i 
la resposta de la UE

Les tres ponències que versen a l’entorn de la Unió Econòmica i Monetària eu-
ropea són les següents:

•  Situación Económica y Debate Político en la Zona Euro. La Reforma de la 
Unión Económica y Monetaria. Autors: Javier Yániz i Carlos Martínez, res-
pectivament director i cap d’Unitat a la Direcció General d’Economia i Fi-
nances de la Comissió Europea.

•  The economic convergence within Euroland in the global post-crisis cycle. 
Autor: Andrei Radulescu, director de la Banca Transilvania.

•  Cap a un nou Bretton Woods per a Europa. Autor: Sergi Cutillas, economista 
i investigador. Cofundador d’Ekona.

La Unió Econòmica i Monetària (UEM) europea es va crear ara fa més de 19 
anys. La primera gran crisi a la qual es va afrontar va ser iniciada curiosament 
fora de la zona euro: la crisi financera dels Estats Units de 2008 que s’esten-
gué molt ràpidament a tot el món, una crisi global però amb efectes i solu-
cions dispars. La UEM no disposava de mecanismes prou sòlids per afrontar 
una crisi d’aquesta magnitud, la qual cosa va desencadenar la posterior crisi 
del deute en alguns estats membres de la zona euro. Per això, la UEM es va 
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situar al límit de la seva viabilitat. Les respostes de la UE a la crisi van ser len-
tes: reforma del Pacte d’Estabilitat i de Creixement, creació del Fons Europeu 
d’Estabilitat Financera i posteriorment del Mecanisme Europeu d’Estabilitat 
(MEDE); posada en funcionament del nou procediment de Desequilibris Ma-
croeconòmics, instauració del “Semestre Europeu”, llançament del Pla Jun-
cker, o impuls d’una unió bancària (tret d’un sistema comú de garanties) en-
tre altres iniciatives.

La ponència dels representants de la CE efectua una exposició detallada de la 
situació econòmica de la UE després de la crisi de 2009-2011. Anota que l’econo-
mia de la zona euro se situa en el 5è any des de l’inici de la recuperació: s’ha en-
registrat un creixement de la inversió, del consum i de la demanda externa. Tot 
i això, els reptes que romanen (en comparació amb zones de fora de la UEM) 
són notables: creixement reduït de salaris, recuperació feble de l’ocupació, un 
sector financer fràgil, riscos geopolítics com el Brexit i la nova orientació de 
l’economia xinesa en favor del consum intern. Finalment, la mateixa ponència 
exposa les distintes propostes actuals per aprofundir i consolidar la Unió Eco-
nòmica i Monetària europea.

Per la seva banda, Andrei Radulescu efectua, en una ponència analítica, l’evo-
lució de la convergència entre les economies de la zona euro durant el període 
1996-2017. Constata que la convergència econòmica a la zona euro és solida, 
tant en termes nominals com reals, tot i que, durant la crisi, la convergència es 
va reduir. Les mesures adoptades per la UE (política monetària expansiva del 
BCE i millora de la governança de la zona euro) van evitar una caiguda major de 
la convergència. Anota que romanen alguns reptes que cal afrontar com serien 
la millora de la productivitat per habitant o la implementació de l’economia 
digital, entre altres reformes estructurals.

Finalment, la ponència d’en Sergi Cutillas fa una exposició detallada de la crisi 
de la Unió Econòmica i Monetària europea i presenta uns escenaris polítics dife-
rents que condicionarien el futur de la UEM. A la UE se sobreposen actualment 
dos models d’integració econòmica: el federalista i el supraestatal. Això podria 
conduir al reforçament d’un nucli dur d’estats que avancin cap a una integra-
ció econòmica completa, deixant-ne la resta al marge. Hi ha un risc paral·lel de 
consolidació de posicions polítiques favorables a l’autarquia, especialment en 
aquelles economies que no integren el nucli dur amb el risc consegüent d’incre-
ment de les divergències econòmiques entre els estats de la UE.
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Recomanacions estratègiques

És necessari consolidar la Unió Econòmica i Monetària (UEM) dotant la UE dels 
elements que encara són absents:

•  avanç cap a una unió fiscal amb un pressupost de la UE que disposi dels 
recursos adequats per fer front a xocs asimètrics; conclusió de la unió 
bancària;

•  establiment d’una governança de la UEM concisa, transparent i àgil. La 
UEM ha de tenir una sola presència i veu en els organismes multilaterals 
econòmics i financers;

•  cal poder associar el futur de la UE amb l’èxit de la UEM. La UEM és el nucli 
central de la integració europea i la condició indispensable perquè l’eco-
nomia europea pugui desplegar el seu paper en el context globalitzat.

L’economia catalana està plenament integrada en la UEM i és una garantia a 
mig i llarg termini per a l’estabilitat dels agents econòmics i dels mercats. Amb 
tot, internament cal insistir en les reformes estructurals pendents. 

2.   La retirada del Regne Unit de la Unió Europea: el Brexit i les seves implica-
cions

La sortida anunciada del Regne Unit de la UE després del referèndum de 2016 
constitueix sense cap dubte el repte més rellevant del procés d’integració eu-
ropea dels darrers anys. Aquest procés en curs ha estat analitzat de forma ex-
haustiva en la ponència l’Impacte econòmic del Brexit, elaborada conjuntament 
pels economistes i experts Xavier Ferrer i Francesc Raventós.

En primer lloc s’assenyalen els efectes macroeconòmics estàtics del Brexit so-
bre el conjunt de la UE: la població de la UE es reduirà un 13% del total per situ-
ar-se en 446 milions d’habitants i el PIB de la UE disminuirà, en termes absoluts, 
un 15%. Els efectes dinàmics del Brexit s’esperen força més negatius per al Reg-
ne Unit, en especial per al comerç de béns i serveis i sobre el mateix sistema 
financer britànic. El principal efecte del Brexit per a la UE de 27 estats membres 
serà previsiblement de caire pressupostari. Tot i la política actual del “xec bri-
tànic”, la mera sortida del Regne Unit suposarà una tensió fortíssima sobre el 
pressupost de la UE, que podria revertir negativament en la política de cohesió. 
En canvi, els efectes sobre la integració dels mercats s’espera més reduït, atesa 
la perspectiva d’uns acords ad hoc post-Brexit per mantenir unes relacions pri-
vilegiades entre ambdues parts.
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Els autors de la ponència apunten al repte central del Brexit per a la Unió Euro-
pea: el manteniment de la UE com a potència mundial en un entorn globalitzat. 
Es podria aprofitar precisament el Brexit com una oportunitat per rellançar i 
reforçar el projecte d’integració europea, en la línia del que ja s’ha proposat en 
els recents informes dels “Cinc presidents” de les institucions de la Unió i en les 
propostes de la mateixa Comissió Europea.

Recomanacions estratègiques

Sota una perspectiva microeconòmica, el Brexit implicarà un canvi d’escenari 
en les relacions econòmiques entre la UE i el Regne Unit. Tot i que les nego-
ciacions en curs apunten al manteniment d’unes relacions privilegiades entre 
ambdues parts, convé que les empreses i els agents econòmics i socials seguei-
xin detalladament el procés negociador amb una doble finalitat: d’una banda 
anticipar costos i possibles impactes en els mercats i de l’altra copsar noves 
oportunitats.

Des d’un punt de vista més general, el Brexit modificarà sensiblement les es-
tructures, el pressupost i l’orientació futura de la UE. És per aquest motiu que 
cal prestar una atenció especial al debat sobre el futur de la UE. Des de les 
institucions, empreses i la resta d’agents econòmics i socials de Catalunya cal 
efectuar una reflexió sobre la “UE post-Brexit” i adoptar una posició precisa 
sobre el model d’integració europea més òptim. Aquesta reflexió podria ser 
traslladada a les institucions de la UE com a contribució de Catalunya.

3. La seguretat i la defensa a la Unió Europea envers el context mundial

La geopolítica en l’actual entorn mundial globalitzat condueix necessàriament 
a una reflexió sobre la posició i les actuacions de la UE en matèria de segure-
tat i de defensa. La ponència Economia i política per a la seguretat i defensa de 
la UE, presentada per l’economista i politòleg Xavier Ferrer, presenta els ele-
ments centrals de la situació geoestratègica actual i els reptes més decisius per 
a la UE: els límits territorials de la Unió, l’evolució de la demografia i els fluxos 
migratoris, l’ascens de països emergents en l’escena mundial i l’amenaça del 
terrorisme internacional.

No va ser fins al Tractat de Maastricht de 1992 que la UE va disposar d’una po-
lítica de seguretat i de defensa incipient. Posteriorment, i d’acord amb les re-
formes successives dels tractats s’anirien consolidant alguns avenços. Tot i la 
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percepció de la necessitat d’aquesta política per part dels ciutadans europeus, 
la ponència destaca que la despesa militar dels estats de la UE és molt menor, 
tant en termes de % del PIB com en termes de despesa per habitant, si es com-
para amb altres potències mundials.

Atesa la capacitat militar del Regne Unit, convé assenyalar que el Brexit també 
marcarà un retrocés notori en la capacitat de la política per a la seguretat i de-
fensa de la UE. Per aquest motiu, l’autor anota la necessitat de mantenir una 
relació sòlida entre la UE i el Regne Unit. Finalment, la ponència apunta vers 
l’establiment progressiu d’una veritable defensa europea, viable econòmica-
ment, que equipararia i acompanyaria el poder econòmic i polític de la UE en el 
context global. La seva realització, però, depèn de la voluntat política dels es-
tats membres de la Unió Europea i, per tant, de la necessària complicitat com-
partida de la ciutadania europea.

4.  Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’actuació de la UE envers 
l’economia circular

Les dues ponències que han estat analitzades de forma conjunta al voltant dels 
Objectius per al Desenvolupament Sostenible i del medi ambient són les se-
güents:

•   Els objectius de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible 2016-
2030. Autor: Francesc Granell, catedràtic d’Organització Econòmica Interna-
cional.

•   El medio ambiente en el presente y futuro. Autor: Daniel Calleja, director gene-
ral de Medi Ambient de la Comissió Europea.

Uns àmbits en els quals són indispensables unes actuacions públiques globals, 
a tot el planeta, són precisament el desenvolupament i el medi ambient. Amb-
dós àmbits, a més, no poden dissociar-se i han de formar part d’una estratègia 
comuna.

La ponència del professor Granell efectua una síntesi de l’evolució de la llui-
ta pel desenvolupament impulsada per l’Organització de les Nacions Unides 
a finals de la dècada del anys 50, coincidint amb l’accés a la independència de 
països excolonials. No seria, però, fins a la Conferència de Rio de 1992 que es 
va produir la interrelació entre desenvolupament i medi ambient. Aquesta visió 
integrada es va mantenir i donà lloc, després de successives conferències inter-
nacionals, a l’adopció per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides de 



71

Resum i conclusions dels diferents eixos 

setembre de 2000 de la “Declaració del Mil·lenni”. Sota aquesta Declaració, es 
van definir els vuit “Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni” (ODM) que 
cobririen el període 2001-2015. L’èxit més destacat dels ODM ha estat la reduc-
ció clara de la pobresa extrema, que va passar del 47% de la població mundial al 
24% en el període 2000-2008.

Sobre la base dels ODM, distintes institucions i organitzacions internacionals, 
com el Banc Mundial, l’OCDE, la Comissió Europea, el G20 o les agències de les 
Nacions Unides, van desplegar un treball coordinat que permeté, entre d’altres, 
l’establiment posterior d’uns objectius més ambiciosos: els “Objectius de Desen-
volupament Sostenible”. Concretament el setembre de 2015, en ocasió de l’As-
semblea General de les Nacions Unides, es va definir una llista dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que hauran de cobrir el període 2016-2030. 
A banda de l’ampliació dels objectius, cal assenyalar que tots els països (en un 
nombre de 193 i tant rics com pobres) es varen comprometre amb els ODS.
Si bé els objectius principals, com l’erradicació de la pobresa, l’acció pel clima, 
l’accés a l’aigua o el manteniment dels recursos marins, són àmpliament com-
partits, la ponència anota les dificultats per defensar i assolir objectius com els 
drets dels infants i de les dones, la reducció de desigualtats o l’estat de dret. 
El manteniment d’una acció integrada i que compti amb els recursos suficients 
serà, amb tota probabilitat, el repte principal dels ODS.

Per la seva banda, la ponència d’en Daniel Calleja presenta l’estat actual i la 
nova orientació de la Unió Europea envers el medi ambient. La ciutadania eu-
ropea està conscienciada del repte mediambiental colossal que caracteritza 
l’agenda mundial i comparteix amb escreix la necessitat d’un enfocament del 
tot global. El manteniment d’un sistema productiu com l’actual és inviable, a 
mitjà i llarg termini, per la demanda enorme de recursos que requereix: caldrien 
1,7 planetes per mantenir de forma sostinguda la demanda actual de recursos 
com ho són, per exemple, l’energia, les primeres matèries o els recursos hídrics.
La generació de residus és el segon punt d’atenció de la ponència. Les estimaci-
ons del Banc Mundial apunten a un augment dels residus sòlids del 70% al 2025. 
Aquesta projecció implicaria un increment considerable dels costos de gestió 
de residus, com a única forma d’evitar una major contaminació marítima i ter-
restre, a banda de l’efecte hivernacle.

L’Acord de París de 2015 (conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi cli-
màtic) constitueix una de les bases actuals de la política de la UE envers el medi 
ambient. És sobre el principi de la “reindustrialització” dels estats membres de 
la UE i sobre el nou desenvolupament sostenible que la UE promou la denomi-
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nada “Economia circular”. Es pretén mantenir el valor dels productes durant el 
major temps possible i minimitzar la generació de residus. L’“Economia circu-
lar” constitueix, per tant, una iniciativa fonamental i central de la UE en favor 
d’un nou model econòmic. La ponència conclou amb l’estratègia desplegada 
per la UE en l’àmbit del sector dels plàstics, atesa la seva condició d’actuació 
prioritària per al manteniment del medi ambient.

Recomanacions estratègiques

La posada en pràctica a escala global dels Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) i la iniciativa de la UE per promoure “l’economia circular” supo-
sen uns reptes i alhora obren un seguit d’oportunitats molt significatives per 
a Catalunya. Aquests nous escenaris són d’especial interès per al sector agrari 
i ramader (produccions més sostenibles de qualitat, i de proximitat), per a la 
recerca i la indústria (energies renovables, sistemes de producció amb menys 
residus, reciclatge d’alt valor afegit) i per al sector de serveis i el transport (as-
sistència tècnica a països en vies de desenvolupament, sistemes de gestió, 
transports i distribució sostenible).

Una orientació adequada de l’economia catalana en aquests àmbits implicaria 
dos avantatges comparatius: d’una banda, una millora interna del medi ambi-
ent i la qualitat de vida i, de l’altra, la consolidació d’activats econòmiques de 
major valor afegit i amb elevades possibilitats de ser comercialitzades o implan-
tades en altres països, tant de la UE com tercers.

5. La globalització econòmica i política

La ponència sobre “Economic and political gobalization”, presentada per en Juli 
Minoves, economista i professor de la Universitat de La Verne (Califòrnia), efectua 
una comparació de la globalització de finals del segle xx i principis del segle xxi. 
Semblaria evident que els beneficis econòmics de la globalització no són distribu-
ïts de manera uniforme: alguns països, com la Xina, serien els guanyadors nets i 
en canvi les classes de treballadors no qualificats de les nacions desenvolupades 
però desindustrialitzades es troben entre els perdedors. Aquestes diferències 
promouen sens dubte els corrents polítics proteccionistes. La ponència anota 
també que en un món globalitzat, els sistemes de democràcia liberal s’enfronten 
a règims polítics de caire autoritari. Aquest article també reafirma la prevalença 
de l’Estat com a resposta a un entorn globalitzat: l’Estat apareix com l’instrument 
necessari per lluitar eficaçment contra els principals efectes negatius de la globa-
lització econòmica: el canvi climàtic i la destrucció del medi ambient.
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El present document té la modesta pretensió d’introduir de forma resumida les 
principals conclusions que, al nostre entendre, es poden extreure de les cator-
ze contribucions rebudes en l’Eix 2 del Congrés d’Economia i Empresa de Cata-
lunya, “Potencial de l’economia catalana. Visió macroeconòmica”, totes elles 
de gran interès. Creiem que cal valorar la diversitat de temes i enfocaments 
dels treballs rebuts com un factor enriquidor de les conclusions que s’exposen, 
tot i que també volem esmentar que aquest mateix fet dificulta la seva presen-
tació de forma sistemàtica i general. La nostra intenció és fer-ne una exposició 
de la forma més coherent possible, agrupant els articles i les conclusions que 
se’n deriven al voltant de quatre grans apartats. 

1.  Consideracions generals sobre la relació del marc institucional i els proces-
sos de desenvolupament econòmic

Dues de les contribucions giren de manera general al voltant de la relació bi-
direccional entre el marc institucional i els processos de desenvolupament 
econòmic. En el seu treball, Carles Boix examina empíricament els processos 
de desenvolupament econòmic a molt llarg termini a Europa (1200-1900) i la 
seva relació amb l’existència d’institucions (“parlaments”) capaces de limitar 
el poder executiu dels “monarques” i elits dirigents. La seva principal conclusió 
ens indica que, contràriament al que postulen les teories de caire més institu-
cionalista (que defensen l’existència d’una relació causa efecte entre aquest 
tipus d’institucions i el creixement econòmic), l’aparició d’aquest tipus d’insti-
tucions de tipus parlamentari és un procés polític de naturalesa endògena que 
es produeix al mateix temps que el fenomen del creixement econòmic i que 
ve causat, en darrera instància, pels processos de creació de ciutats i les con-
dicions favorables per al desenvolupament d’innovacions tecnològiques a les 
aglomeracions urbanes. La capacitat d’imposar límits constitucionals al poder 
executiu s’ha considerat clau per garantir el creixement econòmic via la creació 
d’un context estable per al foment de la inversió i la protecció dels drets de 
propietat, però les teories existents no expliquen les causes de l’aparició de 
les institucions que actuen de contrapès del poder executiu. El treball analitza 
les condicions inicials que van facilitar els processos de concentració urbana i 
engegar un procés de creixement endogen basat en les innovacions tecnolò-
giques i la protoindustrialització a les ciutats. Aquests darrers, al seu torn, van 
possibilitar l’aparició de grups socials organitzats per limitar el poder absolut 
del monarca i els seus aliats.
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La contribució de Gino Gancia, Giacomo Ponzetto i Jaume Ventura se centra en 
l’anàlisi de la relació entre la globalització econòmica i els patrons d’organització 
política dels països. Tal com documenten al seu treball, assistim des del final de 
la Segona Guerra Mundial a un procés simultani d’internacionalització econòmi-
ca i fragmentació política en el qual volums creixents de comerç internacional 
coexisteixen amb un increment del nombre i una reducció de la mida dels països 
políticament independents. L’article presenta un model teòric que racionalitza 
aquests fets estilitzats. L’èmfasi es posa en els efectes de la globalització econò-
mica i la reducció dels conflictes militars com a mitjà per resoldre les controvèr-
sies entre les nacions en l’organització política del món. Els grans estats no ne-
cessàriament constitueixen estructures polítiques òptimes quan alguns dels seus 
beneficis principals (l’accés a mercats més amplis i la defensa efectiva dels inte-
ressos nacionals en cas de conflicte internacional, per exemple) es poden obtenir 
mitjançant la pertinença a institucions internacionals. Depenent de factors com 
l’existència de preferències específiques pels béns públics a cada país i d’econo-
mies d’escala en la producció dels mateixos, la nova organització política òpti-
ma podria constar de dos nivells d’administració. En un primer nivell, països més 
petits que proveirien de forma òptima serveis públics com la sanitat, l’educació 
o programes de redistribució de renda. En un segon nivell, institucions multinaci-
onals, com la Unió Europea, estarien al càrrec d’altres funcions governamentals 
tradicionals com la regulació dels mercats, la política de competència o la política 
monetària. D’una manera que pot semblar fins i tot paradoxal, la teoria explica 
quins són els dos factors que hi ha al darrere del procés actual de fragmentació 
política i el nombre creixent de països al món. Per una part, el procés accelerat de 
globalització de les relacions econòmiques, degut a la millora en les tecnologies 
de transport i comunicacions. Per una altra, l’existència d’un grau més intens de 
cooperació política entre els estats.

2. Creixement inclusiu: productivitat i cohesió social

El segon grup de contribucions fa un balanç de l’economia catalana en el seu 
camí per aconseguir els objectius relacionats amb el creixement inclusiu. Distin-
girem entre dos blocs: el que aborda la qüestió de la productivitat i la competi-
tivitat i, posteriorment, el que centra la seva atenció en la cohesió social.

En primer lloc, l’anàlisi d’Àngela Fernández Céspedes examina els canvis més 
significatius de l’economia catalana els darrers anys, des de la visió que oferei-
xen les dades macroeconòmiques, i avança alguns dels seus principals reptes 
de futur. L’article descriu els dos models diferenciats de creixement de l’eco-
nomia catalana en els períodes previ i posterior a la crisi. El model del període 



75

Resum i conclusions dels diferents eixos 

d’expansió previ a la crisi va esdevenir insostenible, com va acabar de demos-
trar la crisi internacional. L’economia catalana va haver d’afrontar-la amb un 
fort endeutament (que encara persisteix) i amb un elevadíssim augment de la 
població. De l’any 2000 al 2007 la població a Catalunya va créixer un 20% en vist 
un 5% a la UE. Una població d’orígens, llengües i cultures molt diverses en un 
període molt curt de temps i, precisament, just abans d’una crisi econòmica 
de gran magnitud, fet que demostra la gran capacitat d’integració de la socie-
tat catalana. És dins d’aquest context de xoc poblacional que l’article analitza 
moltes de les magnituds econòmiques, laborals i socials a Catalunya durant les 
darreres dècades. 

La millora del superàvit del sector exterior és un dels fets que destaca en posi-
tiu del comportament recent de l’economia catalana: durant el període previ a 
la crisi el saldo comercial de Catalunya es va reduir fins a un 3,2% del PIB i va ser 
a partir del 2011 que es va anar recuperant fins a un superàvit del 12,2% el 2017. 
Les empreses catalanes han fet, doncs, un esforç d’internacionalització molt 
destacable i han guanyat productivitat, alhora que la reassignació productiva 
està tenint resultats positius. El model de creixement actual no és tan intensiu 
en treball com el previ a la crisi i això ha facilitat la millora de la productivitat. 
Però el procés de devaluació interna que ha permès els guanys de competiti-
vitat per sortir de la crisi ha comportat reduccions salarials i un augment de la 
precarietat laboral, amb un increment de les desigualtats d’ingressos i de les 
necessitats socials de la població, amb uns recursos públics insuficients.

Malgrat que s’han recuperat els nivells de PIB previs a la crisi, els d’ocupació 
no ho han fet encara i el PIB per habitant en relació amb la mitjana europea 
ha perdut posicions. De fet, el 2017 hi havia 413,2 milers de llocs de treball 
menys que el 2007. El període previ a la crisi, amb un model més intensiu 
en treball, va donar lloc a forts creixements de l’ocupació (un 22% entre el 
2000 i el 2007). En canvi, en el període 2007-2017 s’ha produït un descens 
de l’11,4%, tot i els bons resultats entre el 2013 i el 2017 (un augment del 
10,6%). L’article destaca, però, l’augment que s’observa de l’ocupació neta 
en serveis intensius en coneixement, fet que mostra l’aposta de les empre-
ses catalanes per un model ocupacional de major qualitat, que és la clau de 
futur per a una millora de la productivitat i, en definitiva, per a un model 
econòmic més sostenible. 

En segon lloc, el treball de Joan Maria Mussons Olivella analitza l’evolució de la 
productivitat de l’economia catalana des de l’any 2000. L’autor distingeix dos 
subperíodes molt diferents. Fins a l’any 2009, la productivitat va evolucionar de 
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manera desfavorable, en bona part com a resultat d’un patró d’inversió molt 
esbiaixat en favor del sector immobiliari. A partir d’aquest any, però, el creixe-
ment de la productivitat ha estat notable i l’autor, tot i que reconeix que seria 
prematur arribar a conclusions definitives, apunta que això pot ser un indici del 
sorgiment d’un nou patró de creixement més saludable de l’economia catala-
na. En qualsevol cas, el marge de millora de la producció per hora de treball (o 
productivitat aparent del treball) se situa encara un 11% per sota de la mitjana de 
la zona euro i un 23% per sota del valor corresponent als Estats Units. Tal i com 
argumenta l’autor, per reforçar la tendència positiva dels darrers anys cal com-
binar diferents ingredients: (1) millores en la qualitat dels factors de producció, 
tant pel que fa al capital humà com pel que fa a la inversió en els actius materi-
als i immaterials (aquests darrers encara pesen poc a Catalunya en comparació 
amb les economies més avançades); (2) millores en la gestió empresarial (un 
aspecte lligat, en part, a la dimensió de l’empresa, que quan és massa petita 
no pot permetre’s una gestió tan professionalitzada o especialitzada com una 
empresa més gran); i (3) una regulació adequada dels mercats de productes, 
serveis i factors que afavoreixi l’assignació de recursos cap a les activitats més 
productives.

El treball de Clàudia Canals i Judit Montoriol aborda un tema molt relacionat 
amb l’anterior, com és el de la posició competitiva internacional de l’economia 
catalana, específicament des del punt de vista de la seva activitat exportadora. 
Les autores analitzen, en primer lloc, la quota d’exportacions catalanes i mos-
tren com, després de la significativa pèrdua de quota a principis dels anys 2000, 
en un entorn d’expansió comercial de les economies emergents, Catalunya ha 
anat recuperant quota a un ritme dinàmic en comparació amb les economies 
de la Unió Europea. En particular, la quota d’exportacions catalanes va passar 
d’un 0,41% a un 0,45% entre els anys 2012 i 2016.

En segon lloc, l’anàlisi s’amplia amb la incorporació de l’evolució del grau de 
complexitat dels béns exportats (que la literatura econòmica ha vinculat a ma-
jors nivells de creixement econòmic), ja que increments de la quota d’exporta-
cions poden no ser del tot indicatius de major competitivitat exterior si venen 
induïts per l’augment d’exportacions de poc valor afegit. Els principals resul-
tats indiquen que la complexitat de les exportacions catalanes és significativa 
(i superior a la de les exportacions espanyoles), tot i que manté importants 
marges de millora. Pel que fa a la seva evolució temporal, destaca la pèrdua de 
complexitat dels darrers anys, com a conseqüència de l’entrada de noves em-
preses exportadores (marginals i “menys complexes”), empeses per la manca 
de possibilitats al mercat espanyol durant el període de la recessió.
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Relacionat amb aquest treball, l’article de Pau Vilalta analitza l’evolució de la 
quota de mercat de les exportacions catalanes a escala mundial al llarg dels 
anys 2000-2016. Com es mostra, tot i la irrupció amb força de la Xina i altres 
economies emergents, Catalunya manté la seva quota comercial. Com s’ha 
assenyalat per alguns autors, els casos dels sectors exteriors espanyol i català 
són excepcionals en comparació amb l’afebliment de la posició competitiva 
revelada de les principals economies avançades. En l’àmbit europeu, el com-
portament de les exportacions catalanes ha estat molt millor que el de les 
economies del seu entorn, fet que ha permès augmentar la quota de mercat 
de Catalunya dins les exportacions europees. Aquesta expansió, sorgida de 
la reacció proactiva de l’empresa exportadora catalana de millorar productes 
i buscar nous mercats, reflecteix sobretot una ampliació del marge intensiu 
(el valor mitjà exportat per empresa), però també un eixamplament de la 
base exportadora regular els darrers anys. Totes les branques d’exportació 
han experimentat augments destacats els darrers 15 anys, essent la indústria 
alimentària i la química les que tenen millors registres. Les exportacions per 
contingut tecnològic mostren una gran expansió d’aquelles amb un contin-
gut tecnològic baix i mitjà baix al llarg del període, tot i que en els darrers 5 
anys les branques d’alt contingut tecnològic són les que mostren major crei-
xement. Pel que fa al destí, cal destacar el contrast del dinamisme de les ex-
portacions a l’estranger, sobretot les orientades a fora de la UE, amb la mode-
ració de les exportacions al mercat espanyol. Reforçar aquesta diversificació i 
el dinamisme de les exportacions de més valor afegit són estratègies cabdals 
per al futur de l’economia catalana.

En el segon bloc d’articles trobem l’article de Cristina Amarelo, Anna Monreal 
i Ermengol Bertran, que presenta els principals resultats de l’Enquesta de Con-
dicions de Vida per a Catalunya (ECV) per als darrers anys. Després que amb la 
crisi econòmica es produís un fort increment de la taxa de risc de pobresa i un 
augment de la desigualtat en la distribució de la renda, els resultats per als anys 
2015 i 2016 experimenten una millora, gràcies a la recuperació econòmica. En 
particular, la població en risc de pobresa a Catalunya ha passat d’un 20,9% l’any 
2014 a un 19,2”% el 2016, mentre que la desigualtat comença a millorar, segons 
indicadors com la ràtio S80/S20 o l’índex de Gini. Addicionalment al risc de po-
bresa, la taxa AROPE (que és l’indicador de risc d’exclusió social harmonitzat 
a escala europea) també té en compte el nombre de persones amb privació 
material severa i les que viuen en llars amb intensitat de treball molt baixa. Se-
gons aquesta taxa, la situació a Catalunya (22,5%) és notablement millor que a 
Espanya (27,9%) i un punt per sota del de la UE27 (23,5%).
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Malgrat que els indicadors de pobresa i desigualtat a Catalunya hagin millorat 
els darrers anys, les repercussions negatives de la recessió encara són profun-
des, amb l’existència de col·lectius especialment vulnerables a la pobresa, com 
ara els menors de 16 anys, les llars monoparentals, els immigrants i els aturats 
de llarga durada. També és rellevant destacar que la taxa de pobresa en el tre-
ball (“in-work-at-risk-of-poverty-rate”), que es defineix com la proporció de 
persones de 18 a 64 anys que treballen almenys set mesos durant l’any, però 
que tenen una renda disponible per sota del llindar del risc de pobresa, ha re-
gistrat un deteriorament notable i és una de les més altes de la UE. Així doncs, 
l’any 2016, aquesta taxa va ser del 12% a Catalunya, vuit dècimes superior que 
el 2015 i clarament superior a la mitjana de la UE (9,6%). Catalunya ocuparia el 
quart lloc en el rànquing dels països amb la taxa de pobresa en el treball més 
elevada, només superada per Romania, Grècia i Espanya.

Aquesta situació sembla deguda a què bona part de l’ocupació creada presenta 
unes condicions salarials més desfavorables que en el període previ a la crisi, i 
sovint amb situacions laborals força vulnerables, com ara l’augment de formes 
de treball com el temps parcial involuntari o la contractació per empreses mul-
tiservei. La crisi econòmica ha provocat un fort ajust en els salaris dels treballa-
dors que van perdre la feina, en particular en l’estrat de salaris baixos.

Dos treballs més, amb un focus més especialitzat, aborden també la qüestió de 
la cohesió social. En primer lloc, Carme Poveda i Anna Mercadé aprofundeixen 
en la problemàtica de la pobresa femenina. Les autores evidencien com les do-
nes pateixen la pobresa més que els homes, fins i tot si treballen, i com la taxa 
de risc de pobresa femenina s’ha caracteritzat per tenir un menor caràcter cíclic 
que la dels homes. Així, la taxa de risc de pobresa femenina s’ha mantingut al 
llarg dels darrers 12 anys entorn d’un valor mitjà del 20%, mentre que en el cas 
de la masculina ha passat d’estar situada a l’entorn del 16% abans de la crisi, a 
situar-se en el 20,7% el 2013 i a reduir-se posteriorment fins al 18,2% el 2016. La 
taxa de risc de pobresa femenina no segueix una tendència clara de reducció 
des de l’inici de la recuperació, la qual cosa fa pensar en un origen més estruc-
tural que conjuntural, al contrari que la masculina.

Això s’explica, per una banda, per la falta de valoració econòmica de les hores 
dedicades a les tasques domèstiques i, per altra banda, pel fet que les dones 
parteixen d’una posició més precària al mercat laboral. Així, el 72,3% dels llocs 
de treball a temps parcial són ocupats per dones. A més, segons l’enquesta 
d’estructura salarial del 2015, les dones cobraven de mitjana un 15,3% menys de 
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sou per hora treballada que els homes, una bretxa salarial que existeix en tots 
els nivells d’ocupació. L’arrel del problema de la pobresa femenina és, doncs, 
sobretot estructural i té molt a veure amb la desigualtat que pateixen les dones 
quan són mares, tant en l’àmbit remunerat com en l’àmbit de la cura.

Entre les dones, el col·lectiu de major risc són les famílies monoparentals (el 
78% de les quals són mares) que tenen un risc de pobresa del 40%, el doble que 
una família formada per dos adults. Aquestes dones tenen dificultats per trobar 
una feina compatible amb la cura dels fills i, si la troben, generalment és de per-
fil ocupacional baix, amb jornada reduïda i una remuneració inferior. Aquesta 
situació comporta una major vulnerabilitat econòmica tant per a elles com per 
als seus fills. De fet, el factor més important a l’hora d’explicar les diferències 
observables en les taxes de pobresa és el fet de tenir fills o no. La major taxa de 
pobresa al nostre país en comparació amb Europa s’explica únicament per les 
llars que tenen fills a càrrec. Aquests resultats demostren les escasses ajudes i 
serveis de suport a les famílies amb nens que hi ha al nostre país, un fet parado-
xal si tenim en compte que Catalunya és un dels països amb la taxa de natalitat 
més baixa d’Europa. 

La principal conclusió del treball és clara: no es podrà disminuir el risc de po-
bresa a Catalunya sense prendre mesures concretes per reduir la pobresa fe-
menina, que a la vegada també està directament vinculada a la pobresa infantil.
El treball de Joan Trullén, Vittorio Galletto, Sandra Aguilera i Marc Figuls arriba 
a conclusions similars als dos anteriors, tot i que presenta dues innovacions 
d’interès. Per una part, s’ofereixen resultats sobre l’impacte que el lloguer im-
putat (estimació sobre els guanys que obtenen les famílies pel fet de disposar 
d’habitatge propi i/o d’habitatge social) té en les mesures de pobresa i desigual-
tat. El principal resultat en aquest sentit és que l’impacte del lloguer imputat 
millora els indicadors de desigualtat a Catalunya i que la taxa de risc de pobresa 
després d’aplicar lloguers imputats baixa per al conjunt de la població, excepte 
per a la població nascuda a l’estranger. En segon lloc, es deriven resultats sobre 
la taxa de risc de pobresa per a Barcelona, l’AMB i la Regió Metropolitana, que a 
l’any 2016 es manté per sota dels valors de la mitjana de Catalunya.

3. Reptes de present i futur de l’economia catalana 

El tercer grup de contribucions aborden qüestions que presenten reptes de 
present i futur i que, en general, exigiran la presa immediata de decisions per 
part dels responsables de política econòmica.
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Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de proces-
sament i el desenvolupament del big data i la intel·ligència artificial han ei-
xamplat el potencial d’automatització de la tecnologia a tasques no repetiti-
ves que, fins fa poc, eren del domini exclusiu de les persones. La contribució 
d’Adrià Morrón i Cristina Farràs analitza l’impacte potencial d’aquesta quarta 
revolució industrial sobre el mercat laboral català utilitzant la metodologia de 
Frey i Osborne, i estima que entre un 35 i un 47 per cent dels treballadors de 
l’economia catalana actualment tenen una professió amb risc d’automatitza-
ció elevat. El punt de partida passa per assumir que només hi haurà tres grups 
de tasques que la tecnologia no serà capaç de realitzar en les properes dè-
cades: la percepció i la manipulació en entorns desordenats, la intel·ligència 
creativa i la intel·ligència social. La probabilitat d’automatització de cada pro-
fessió depèn de la dependència que tingui d’aquests tres grups de tasques. La 
fracció de treballadors amb elevat risc d’automatització és petita als sectors 
serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, les 
activitats financeres i immobiliàries i els serveis professionals i científics, i en 
els sectors de l’educació i la sanitat. En canvi, les activitats del sector primari, 
el comerç i la indústria agrupen un percentatge significatiu de treballadors 
amb elevat risc d’automatització. Els autors pensen, però, que és raonable 
esperar que moltes de les professions amb elevat risc d’automatització, en 
realitat, no seran substituïdes per una màquina sinó que els robots absorbiran 
algunes de les tasques i les professions es reformularan i passaran a incloure 
un conjunt diferent de tasques. El seu missatge, doncs, no és apocalíptic so-
bre la destrucció de llocs de treball. Més aviat és un missatge d’alerta al legis-
lador: hi ha un percentatge molt rellevant de professions que, potencialment, 
poden redefinir-se dràsticament i és important que, com a societat, estiguem 
preparats per facilitar aquest procés, aprofitar-ne els beneficis socials i mini-
mitzar-ne els impactes negatius.

L’anàlisi dels elevats nivells d’endeutament de les comunitats autònomes (CC.
AA.) espanyoles és el principal focus d’atenció d’una segona contribució de 
Joan Maria Mussons Olivella. L’elevat endeutament públic és un dels llegats 
de la crisi. Així, un grup nombrós d’economies avançades presenten l’any 2017 
un nivell de deute sobre el PIB que o bé voreja el 100%, com per exemple Bèl-
gica, França i Espanya, o bé el sobrepassa àmpliament, com ara Grècia, Itàlia i 
Portugal. 

En el cas espanyol, les CC.AA. han estat el subsector més colpejat per la crisi. 
L’esclat de la crisi condueix les CC.AA. cap a un període en què el deute agafa 
una trajectòria explosiva: la ràtio del deute del conjunt de les CC.AA. sobre el 



81

Resum i conclusions dels diferents eixos 

PIB s’ha enlairat des del 5,7% el 2007 fins al 24,8% el 2016. En la darrera etapa, el 
període que va del 2012 al 2015, el deute autonòmic ha seguit creixent, però de 
forma desaccelerada pel procés de consolidació. El treball s’emmarca en la me-
todologia de la funció de reacció fiscal, en què l’element clau per garantir la sos-
tenibilitat del deute és la resposta del saldo primari a l’acumulació del deute. 
Si ens fixem en la capacitat que han mostrat els governs autonòmics per afron-
tar augments del deute públic al llarg del període 1987-2015, es constata que la 
capacitat per reconduir els desequilibris fiscals minva a mesura que augmenta 
l’endeutament de les CC.AA., fins a un punt en què la situació esdevé insoste-
nible. Els resultats suggereixen que la situació financera del conjunt de CC.AA. 
és delicada, amb poc marge de maniobra per reaccionar davant d’imprevistos 
com poden ser una pujada sobtada dels tipus d’interès o un alentiment de la 
capacitat de creixement. Aquest baix marge de maniobra és preocupant, atesa 
la responsabilitat d’aquestes administracions en la prestació de serveis bàsics 
de l’estat del benestar.

Els resultats de l’estudi (i la prudència) assenyalen la necessitat d’emprendre 
mesures per garantir una trajectòria sostenible del deute i millorar la capacitat 
de resposta davant d’eventuals xocs negatius. Com poden les CC.AA. recuperar 
aquest marge de maniobra o espai fiscal? Es plantegen tres grans línies per fer-
ho: consolidació, creixement i la reforma del sistema de finançament autonò-
mic. En particular, la propera reforma del sistema de finançament autonòmic 
no pot obviar la delicada situació financera de les CC.AA. Cal que es plantegi 
una distribució dels recursos compatible amb els principis d’autonomia, equitat 
entre CC.AA. i equitat entre els nivells de govern.

La contribució anterior es pot relacionar amb la ponència de Jordi Angusto, 
que relaciona la situació de les finances públiques a Catalunya, caracteritzada 
per l’elevat dèficit fiscal i la insuficiència permanent de recursos de la Generali-
tat, amb el saldo comercial positiu de l’economia catalana, també de caràcter 
permanent durant, com a mínim, els darrers vint anys. Tot i admetre que la 
inexistència d’informació sobre la balança per compte corrent de Catalunya li-
mita de manera molt substancial la seva anàlisi, l’autor planteja que el superàvit 
comercial de l’economia catalana ve causat, almenys en part, per la necessi-
tat de finançar la transferència fiscal negativa i recurrent que implica l’actual 
configuració de les relacions fiscals entre Catalunya i l’Administració central de 
l’Estat. Aquest aspecte de l’economia catalana resta dinamisme a la demanda 
interna i limita la capacitat d’inversió de les empreses i administracions públi-
ques i, en conseqüència, representa un fre al creixement econòmic dels pro-
pers anys.
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4. Reformes estructurals i propostes de política econòmica 

En darrer terme es troben els articles que centren la seva contribució en l’anà-
lisi de propostes de reforma estructural i de política econòmica que permetin 
millorar la competitivitat i la cohesió social de l’economia catalana. L’article de 
Josep Ginesta advoca per introduir una important dosi de flexibilitat en el mer-
cat laboral, al mateix temps que s’ofereix una xarxa de seguretat al treballador 
més forta que l’actual. Un sistema que ha de protegir el treballador, no el lloc 
de treball. En aquest sentit, posa com a exemple el reconegut model danès de 
“flexiseguretat”, un model basat en la concertació social, en què empreses i 
sindicats estan apoderats per anar adaptant el marc de relacions laborals amb 
l’objectiu de promoure la competitivitat de les empreses i mantenir la cohesió 
social. És la resposta que l’autor proposa després de constatar que, segons di-
versos indicadors, la qualitat de l’ocupació a Catalunya ha empitjorat els darrers 
anys, i de preguntar-se si “Catalunya es pot permetre un mercat de treball que 
crea treballadors pobres? Podem permetre’ns una economia que genera un 
treball que no permet projectes vitals estables? Podem permetre’ns un model 
productiu que no generi treball sostenible econòmicament i socialment?”. En 
aquest sentit, l’autor també es mostra optimista amb el projecte d’introducció 
de l’anomenada Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya, un nou instrument 
a cavall de les polítiques passives i actives d’ocupació que pot esdevenir clau en 
el comportament del mercat de treball els propers anys.

El treball d’Ana Soria, Xavier Puig i Marc Realp analitza les funcions i l’organit-
zació interna dels organismes de defensa i promoció de la competència, cen-
trant bona part de l’atenció en l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i 
en algunes propostes de reforma que pretenen reforçar la seva independència 
política i la seva capacitat per dur a terme la seva missió de forma efectiva. Els 
autors destaquen que les funcions dels organismes de defensa de la competèn-
cia van més enllà de la promoció de les pràctiques competitives i la persecució 
dels comportaments monopolístics de les empreses, incloent també la neces-
sitat de garantir que les regulacions emanades de les diferents administracions 
públiques siguin de caire procompetitiu i no suposin la limitació injustificada de 
la concurrència empresarial. Així mateix, els autors es fan ressò de les recoma-
nacions de les organitzacions internacionals sobre el necessari funcionament 
independent dels organismes de competència, incloent aspectes relacionats 
amb la seva estructura organitzativa i la suficiència dels seus recursos, tant hu-
mans com materials.
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CONCLUSIONS ESTRATÈGIQUES

•   Aconseguir que el govern de Catalunya es doti d’un marc de competències 
polítiques i capacitat financera que li permetin prendre les mesures de polí-
tica econòmica necessàries per garantir que l’economia catalana sigui més 
competitiva i la societat més cohesionada en el marc de l’economia global.

•   Augmentar la productivitat de les empreses catalanes per la via de la millora 
dels processos d’innovació de productes i processos, la millora del capital 
humà i els processos d’assignació dels recursos. 

•   Consolidar el creixement (extensiu i intensiu) de l’activitat exportadora de 
les empreses catalanes, prestant atenció especial al desenvolupament de 
nous mercats internacionals i a l’increment de les exportacions de major 
contingut tecnològic i major complexitat.

•   Prendre mesures efectives per reduir la desigualtat, centrant les actuacions 
en els col·lectius que presenten situacions de vulnerabilitat més greus (joves, 
llars monoparentals, immigrants i aturats de llarga durada). 

•   Prendre mesures efectives per reduir la pobresa femenina i eliminar el biaix 
de gènere en la incidència dels estats de vulnerabilitat.

•   Prendre mesures efectives per eliminar la pobresa infantil a Catalunya.

•   Analitzar les conseqüències econòmiques i socials dels processos d’automa-
tització de les activitats productives i promoure polítiques de mercat de tre-
ball per a la protecció dels treballadors desplaçats i la seva reincorporació.

•   Exigir un model de relacions financeres entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Administració central de l’Estat espanyol que garanteixi la suficiència finan-
cera de la Generalitat i que permeti l’exercici de les competències del govern 
de Catalunya i la provisió suficient dels serveis públics que se’n deriven. 

•   Avançar en un model de relacions laborals basat en el concepte de “flexise-
guretat”, és a dir, la flexibilització de l’organització del treball, per fer que 
les empreses siguin competitives, i la protecció al treballador, per garantir la 
seguretat de les persones davant de les contingències del mercat de treball. 

•   Reforçar la independència operativa dels organismes catalans de defensa de 
la competència, dotant-los dels recursos materials i de personal suficients. 
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5.3 MUSCULATURA DEL SISTEMA EMPRESARIAL CATALÀ 

Els 23 estudis inclosos dins de l’Eix 3 tenen com a comú denominador l’anàlisi 
del teixit econòmic i empresarial català en la segona dècada del segle xxi –les 
seves fortaleses i febleses, amenaces i oportunitats–, de la qual s’extreuen ori-
entacions i propostes d’actuació amb perspectiva de futur. En conjunt, els di-
ferents treballs aporten una visió polièdrica de la realitat empresarial catalana, 
que combina les dimensions sectorial i territorial amb la consideració dels prin-
cipals reptes tecnològics, econòmics i socials que afronten les organitzacions 
empresarials a la sortida d’una de les crisis econòmiques més profundes de la 
nostra història recent. Destaquen cinc grans eixos que conformen una trama 
de temes recurrents en els diferents treballs, definits pels següents binomis: 
dimensió/creixement, territori/competitivitat, indústria/serveis, ocupació/pro-
ductivitat i organització/estratègia. El resum s’ha estructurat assignant cada 
un dels estudis a un dels eixos anteriors, amb el benentès que la majoria dels 
estudis tracten en major o menor mesura temes d’altres eixos i que, per tant, 
aquesta classificació obeeix només a la conveniència expositiva.

Dimensió / Creixement
Les empreses catalanes es caracteritzen per una dimensió mitjana més petita 
amb relació a les empreses d’altres economies europees desenvolupades. La 
menor dimensió va associada amb una menor productivitat i una menor pro-
pensió a la innovació i a la internacionalització. Però és la dimensió la causa de 
la menor productivitat o és la baixa productivitat la que contribueix a explicar 
la menor dimensió? Quins són els factors determinants tant de la dimensió com 
del creixement empresarial? Quines són les propostes de política econòmica 
que poden ajudar a superar tant els problemes de dimensió inadequada com la 
baixa productivitat empresarial?

Indústria / Serveis
Catalunya continua sent una economia essencialment industrial en un context en 
què la terciarització és un fenomen comú a totes les economies desenvolupades. 
Ara bé, les transformacions organitzatives i productives dels últims anys difu-
minen les convencions que contraposen nítidament la indústria als serveis. Quin 
és realment el pes i l’impacte d’una indústria cada vegada més inseparable dels 
serveis associats en el conjunt del teixit econòmic català? Quins són els vectors 
que caracteritzen la transformació conjunta de les activitats industrials i dels ser-
veis? És la innovació una exclusiva de la indústria o s’estén també als serveis, com 
el turisme? Com analitzar ecosistemes empresarials que articulen actors diversos 
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amb una mateixa cadena de valor, desbordant les categories estadístiques habi-
tuals –com, per exemple, el constituït per l’economia de l’esport? 

Territori / Competitivitat
Molts dels factors decisius de la competitivitat d’un país estan vinculats estre-
tament amb les característiques i dotació de recursos del territori i amb la ubi-
cació i distribució de les activitats econòmiques en el territori. Amb la desma-
terialització creixent de l’economia, les ciutats esdevenen cada vegada més els 
principals motors d’un creixement que integra actius tangibles i sobretot intan-
gibles, associats amb la creativitat i la generació i difusió del coneixement. Quin 
paper ha de tenir la regió metropolitana de Barcelona davant dels processos 
accelerats d’urbanització i terciarització que caracteritzen les economies avan-
çades? Fins a quin punt el desenvolupament i la competitivitat del conjunt de 
l’economia catalana depenen dels ecosistemes productius concentrats en terri-
tori metropolità? Quins reptes i transformacions impliquen per a les empreses? 
Ocupació / Productivitat

Les economies catalana i espanyola es caracteritzen per crear molta ocupació 
durant les fases expansives i destruir-la amb similar intensitat durant les reces-
sives. A més, i en contrast amb altres economies desenvolupades, a la nostra 
economia l’evolució de la productivitat és contracíclica: s’accelera durant els 
períodes recessius i s’alenteix en els expansius. Durant les últimes dècades, el 
creixement tendencial de la productivitat a Catalunya, que és la clau que deter-
mina els augments en la renda per capita, ha estat decebedor. Quina relació hi 
ha entre aquest comportament i l’estructura productiva i per qualificacions de 
la població activa? És possible canviar aquest comportament actuant sobre els 
incentius que determinen les decisions empresarials, focalitzant el creixement 
en la productivitat i la creació d’ocupació de qualitat? I quin serà l’impacte de 
les noves tecnologies digitals associades amb la quarta revolució industrial so-
bre la productivitat i l’ocupació a Catalunya al llarg dels propers anys?

Organització / Estratègia
La funció empresarial opera en un context de mercat i tecnològic en continua 
transformació, condicionat per factors d’entorn (territori/competitivitat) i d’es-
pecialització productiva (indústria/serveis), per generar uns determinats resul-
tats econòmics (ocupació/productivitat). El binomi dimensió/creixement és a la 
vegada causa i conseqüència de la dinàmica empresarial reflectida en aquests 
resultats, que al seu torn té relació amb les diferents tipologies d’organitza-
ció i amb les diferents estratègies competitives adoptades per les empreses. 
Fins a quin punt les empreses catalanes responen estratègicament i proactiva-
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ment als reptes d’un entorn de negocis en continua transformació? Quins són 
els factors clau que determinen aquest comportament estratègic i com es pot 
contribuir al seu reforçament amb la col·laboració publicoprivada? Depenen els 
resultats econòmics de la tipologia d’empresa (cotitzada/no cotitzada; familiar/
no familiar; estrangera/autòctona)? Quines són les especificitats i el potencial 
de determinades formes d’organització empresarial alternatives, com les co-
operatives? Com transformar els models de gestió i organització empresarial 
per millor adaptar-se a les exigències que imposen les noves tecnologies i la 
demanda de major responsabilitat social?

1. Dimensió / Creixement

El treball d’Oriol Amat sobre l’evolució i situació econòmica i financera del tei-
xit empresarial català és un bon punt d’entrada del conjunt dels estudis agru-
pats dins d’aquest epígraf. L’estudi analitza l’evolució dels principals indicadors 
d’activitat, productivitat, rendibilitat i endeutament de l’empresa catalana al 
llarg del període 1990-2016, identificant fortaleses i febleses. Inclou un apartat 
específic dedicat a les empreses d’alt creixement i fa propostes concretes per 
millorar la competitivitat i la sostenibilitat del creixement del teixit empresarial 
català. Durant el llarg període que va de 1989 a 2007 el creixement de les em-
preses catalanes va presentar un patró desequilibrat, caracteritzat per uns aug-
ments de l’actiu i del deute superiors a les vendes, la compressió dels beneficis 
i una creixent fragilitat financera. A partir del 2013, amb l’inici de la recuperació, 
les empreses catalanes han adoptat un patró de creixement més equilibrat i 
sostenible, caracteritzat per una major capitalització, i més enfocat als mercats 
internacionals, generant uns nivells de rendibilitat superiors al cost del capital. 
El treball també detecta algunes febleses persistents i relacionades entre si, 
encapçalades per la relativament baixa productivitat, la falta d’empreses grans 
i la caiguda de la inversió en R+D. L’exemple de les empreses d’elevat creixe-
ment subratlla la importància de concentrar els esforços a millorar la qualitat 
del capital humà –via formació i una major qualitat de la contractació–, l’R+D, la 
internacionalització, la capitalització i la dimensió empresarials.

Mentre que l’estudi d’Amat parteix de l’Informe anual de l’empresa catalana, en 
base a una enquesta elaborada pel Banc d’Espanya amb un cert biaix cap a les 
empreses mitjanes i grans, el treball de Modest Guinjoan, Moisés Bonal i Roger 
Romagosa, fet en base a registres comptables, analitza la dimensió i el dinamis-
me empresarial de les PIMES industrials catalanes entre 2003 i 2015. Els autors 
construeixen un Indicador Sintètic de Creixement (ISC) a partir de les taxes de 
variació dels empleats, els ingressos i l’actiu, i l’apliquen a una mostra de 4.627 
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PIMES industrials catalanes per analitzar la relació entre creixement empresa-
rial, rendibilitat, productivitat i competitivitat. Es desprenen tres conclusions 
principals. En primer lloc, el creixement empresarial no depèn de la dimensió 
inicial. En segon lloc, el creixement empresarial està positivament correlacio-
nat amb la rendibilitat econòmica i l’any de constitució i, amb menor intensitat, 
amb la rendibilitat financera i la productivitat. No obstant, tots aquests factors, 
conjuntament, expliquen només el 30% del creixement empresarial, deixant la 
major part (el 70% restant) sense explicar. La conclusió final apunta a la compe-
titivitat, entesa en sentit ampli, i no a la dimensió, com a factor determinant de 
l’èxit empresarial.

Elisabet Bach, Amadeo Ibarz, Francesc X. Mas, Pere Segarra i Àngel Hermosilla 
analitzen la contribució, els factors de competitivitat i els obstacles que afron-
ten les microempreses (fins a 9 assalariats), identificant els instruments per afa-
vorir la seva consolidació. Aquest treball es basa en informació provinent dels 
usuaris del programa Consolida’t de la Generalitat (2014-2017), sobre un con-
junt d’àrees d’interès: estratègica, econòmica i financera, organitzativa, tècni-
ca, servei al client, administració, comercial, comunicació, mercat i habilitats. 
L’estudi posa de manifest que les microempreses generen a Catalunya el 35,9% 
de l’ocupació i el 22% del valor afegit brut del sector privat, però en conjunt es 
caracteritzen per uns nivells de productivitat relativament baixos. Per millorar 
la productivitat d’aquesta important categoria empresarial els autors recoma-
nen potenciar els instruments de suport basats en l’assessorament personalit-
zat, fomentar la cultura emprenedora amb propostes formatives incorporades 
als estudis obligatoris i universitaris, incrementar la dotació de recursos per 
augmentar la productivitat (eines TIC i digitalització) i potenciar la constitució 
d’estructures de col·laboració d’empreses en xarxa.

Una baula crucial en la cadena que articula les diferents fases del cicle de vida 
empresarial, i que permet a les organitzacions sobreviure als seus fundadors 
i continuar creixent, és la transmissió d’empreses. El treball de David Garrofé 
sobre el mercat de compravenda d’empreses configurat pel Centre de Reem-
presa de Catalunya fa palès que tan important com la creació de nous nego-
cis és la consolidació i transmissió dels ja existents. Fins a la creació d’aquest 
Centre tots els serveis orientats a la transmissió d’empreses s’oferien princi-
palment al col·lectiu d’empreses mitjanes i grans, quan el col·lectiu d’empreses 
amb una taxa de sortida bruta més elevada és el de les microempreses. L’estu-
di valora les fites més importants en el desenvolupament d’aquest servei, els 
resultats aconseguits al llarg dels anys i el reconeixement internacional rebut. 
Amb perspectiva de futur el Centre es proposa sumar més entitats, tant públi-
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ques com privades, i posar més èmfasi en el creixement empresarial, oferint a 
les empreses transferides la possibilitat d’evolucionar els seus negocis, entre 
altres recomanacions.
 
2. Indústria / Serveis

El treball de Joaquim Solà explica el comportament de la indústria catalana du-
rant el darrer cicle econòmic (2008-2016), en comparació amb els serveis i la 
construcció, per branques d’activitat, i segons la dimensió i la propietat del ca-
pital. La participació de la indústria en el PIB català ha augmentat (21,1%), però 
ha perdut ocupació (180.000 llocs de treball menys entre 2009 i 2016), al mateix 
temps que augmentava la productivitat (+37,5% de 2008 a 2016). La indústria 
catalana mostra una elevada diversificació subsectorial, però durant els últims 
anys ha tingut lloc una major concentració en quatre grans branques (aigua 
i energia, alimentació, química-farmàcia i material de transport), en les quals 
predominen les empreses multinacionals –posant de manifest un elevat grau 
de dependència d’unes poques empreses amb centre de decisió a l’exterior–. 
Els sectors de tecnologia mitjana-alta i alta representen en conjunt un 47,5% del 
VAB industrial català el 2015, mentre que la ràtio exportacions industrials/PIB 
ha augmentat significativament (del 19,9% el 2009 al 29,1% el 2016) i prop del 
60% de les exportacions industrials corresponen a sectors de tecnologia mit-
jana-alta i alta. Les PIMES industrials representen el 75,4% de l’ocupació, però 
hi ha tres sectors clau en els quals les grans empreses aporten més del 40%: 
material de transport, aigua i energia i química-farmàcia, que també són els que 
tenen una major presència de capital estranger. A partir d’aquesta observació, 
es defensa la importància d’una política industrial que contribueixi a mantenir 
les grans instal·lacions productives de caràcter estratègic i captar inversions 
complementàries a l’activitat industrial (activitats logístiques i de serveis avan-
çats a les empreses).

El treball de Francesc Reguant focalitza l’anàlisi en un dels gran clústers indus-
trials i de serveis de Catalunya: l’agroalimentari. L’agroalimentació és el primer 
sector manufacturer català, agrupa algunes de les principals empreses indus-
trials del país i és també el nucli productiu al voltant del qual operen un gran 
nombre d’empreses de serveis, sumant un valor total proper al 16% del VAB 
total. Si s’afegeix la distribució majorista i minorista i la restauració s’arriba al 
33% del consum. Es tracta d’un sector singular i estratègic, contracíclic, intensiu 
en recursos humans i resistent a la deslocalització, que passa per un important 
procés de concentració. Les claus de l’èxit del sector es troben en l’extensió 
del regatge, la integració amb la ramaderia, l’elevat grau d’internacionalització, 
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l’impuls tecnològic i l’atenció a la qualitat de productes i processos. Els reptes 
de futur passen per les transformacions dels mercats i de les estructures pro-
ductives, l’adopció de noves tecnologies i la resposta a les exigències mediam-
bientals. Això implicarà una revisió dels objectius de la política agroalimentària, 
que inclogui un major èmfasi en la gestió eficient de l’aigua, els acords coope-
ratius entre els diferents actors de la cadena alimentària, la disponibilitat de sòl 
agrícola, la redefinició de la pagesia com a professió i una nova forma de relació 
entre societat i agricultura, entre d’altres. 

Josep F. Valls, Itziar Labairu, Ramon Montanera i Antoni Parera mostren que 
la innovació i l’adopció de noves tecnologies no és una qüestió exclusiva de la 
indústria, destacant els esforços d’innovació en els diferents àmbits del sec-
tor turístic català i el seu impacte sobre la competitivitat. L’estudi destaca que 
Catalunya és la primera regió turística espanyola, amb 18,2 milions de visitants 
el 2017, sobre un total de 77,8 milions (un 23,3%) i subratlla l’important esforç 
innovador realitzat durant la dècada de 2010 com a reacció a la crisi. S’analitzen 
els avenços en àmbits com la gestió de les persones (hotels), el control de cos-
tos (restaurants), la marca (empreses culturals i d’entreteniment) i el model 
d’ingressos (transport). Per altra banda, el treball també detecta un conjunt 
de febleses importants, en particular en les àrees vinculades amb l’orientació 
al client mitjançant l’adopció de tecnologies i la gestió dels canals de comercia-
lització i vendes. Els subsectors que més i millor han adoptat la tecnologia són 
el transport i la intermediació, mentre que les empreses culturals i d’entreteni-
ment són les que més han aprofundit en la gestió innovadora dels canals. Els 
autors conclouen que la competitivitat futura dels negocis turístics a Catalunya 
requereix d’un impuls important i generalitzat en l’orientació al client, en el 
context de les noves tecnologies digitals. 

Seguint en l’àmbit del turisme, Antoni Messeguer i Josep Lladós analitzen la 
formació de preus i les distorsions derivades de les plataformes digitals com és 
el cas d’Airbnb a Barcelona. L’aparició d’intermediaris digitals que impulsen ac-
tivitats comercials d’allotjament en xarxa, mitjançant models de negoci basats 
en el P2P, és un fenomen emergent que està afectant significativament el mer-
cat i les destinacions turístiques. En general, les plataformes digitals en el marc 
de l’anomenada economia col·laborativa estan generant beneficis econòmics 
clars associats amb la reducció dels costos de transacció, la mobilització de re-
cursos ociosos o l’accés a productes o serveis per part de col·lectius exclosos. 
No obstant, els autors arriben a la conclusió que en el cas d’Airbnb entra en 
competència directa amb l’oferta hotelera existent, contribuint a intensificar la 
pressió turística i de provisió de serveis al centre de la ciutat. Per tant, recoma-
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nen posar en marxa mecanismes que permetin proveir sistemàticament infor-
mació detallada sobre l’empremta social, econòmica i mediambiental d’aquest 
tipus de plataformes.

Com a exemple molt il·lustratiu de la integració d’activitats industrials i de ser-
veis al llarg d’una mateixa cadena de valor, Carles Murillo, Júlia Bosch i Jaume 
Garcia analitzen el pes del sector de l’esport a Catalunya i la seva interrelació 
amb el conjunt de l’economia. Partint de la base que els catalans que practi-
quen esport almenys un cop a la setmana superen el 50% i la despesa anual 
en productes esportius supera els 840 milions d’euros, els autors utilitzen una 
definició àmplia del sector que aplega tots els béns i serveis relacionats amb 
l’activitat esportiva, que inclou tant els productes característics de la pràctica 
esportiva com els connexos. A partir d’aquesta definició àmplia estimen que 
el sector de l’esport genera una facturació total d’uns 1.500 milions d’euros i 
representa un 1,2% en termes de VAB amb relació al total. Es tracta d’un sector 
amb un gran impacte en termes d’arrossegament com a demandant d’inputs 
d’altres branques productives. Un factor dinamitzador decisiu en aquest àmbit 
és el clúster de la indústria de l’esport a Catalunya (INDESCAT), que contribueix 
a la internacionalització de les empreses associades, el suport a la emprenedo-
ria amb base tecnològica i els projectes de col·laboració publicoprivada. Entre 
els reptes estratègics del sector destaquen aspectes i dimensions com la tec-
nologia, l’alimentació, els nous equipaments, els productes vinculats a la salut, 
l’oferta personalitzada i flexible de serveis, els nous formats d’esdeveniments 
i espectacles esportius amb implicació dels practicants i dels espectadors a tra-
vés de la tecnologia, i la creixent importància del turisme esportiu.

Laureà Fanegas estudia un aspecte específic associat amb l’economia de l’esport, 
relatiu a la planificació, el control, el seguiment i la intervenció en les grans con-
cessions administratives d’instal·lacions esportives a Catalunya. La Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic posa de relleu la importància d’una correcta elabo-
ració dels contractes que afecten els serveis públics municipals, que són compe-
tència de les corporacions locals. El treball analitza les diferents fases d’aquest 
tipus de contractes, posant èmfasi en la importància de reforçar la confiança i 
compartir objectius i resultats entre empreses i administracions públiques, com a 
condició necessària per a una efectiva col·laboració publicoprivada. 

3. Territori / Competitivitat

Enric Llarch, al seu treball sobre la regió metropolitana de Barcelona, parteix 
de l’aparent paradoxa vinculada amb la irrupció de les tecnologies digitals, que 
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prometien desvincular territori i competitivitat, quan en realitat observem el fe-
nomen contrari: les economies d’aglomeració vinculades al fet urbà són factors 
determinants del creixement en un context marcat per la desmaterialització 
progressiva dels béns econòmics. Estem assistint a un conjunt de transforma-
cions productives estretament vinculades amb el fet urbà i amb els elements 
immaterials dels productes i serveis que les societats avançades produeixen i 
consumeixen. Aquest component immaterial creixent en la producció i la co-
mercialització depèn, al seu torn, de les economies externes que es deriven de 
la concentració de capital humà en entorns urbans. Aspectes importants com 
la servificació, la integració vertical dels processos productius, la preferència 
per l’ús versus la propietat que fan possible les noves plataformes digitals, o els 
canvis en l’ús de l’espai urbà associats amb la terciarització, s’han d’entendre 
en el context dels ecosistemes urbans en els quals es concentra la desmateri-
alització de les funcions de producció i de consum. Com a conclusió, l’autor 
identifica sis grans reptes per a una correcta gestió de l’espai i l’economia urba-
na, en tant que factor decisiu del desenvolupament econòmic: l’accessibilitat, 
interna i externa; l’equilibri d’usos, que moduli els processos d’especialització 
territorial preservant-ne la flexibilitat i la resiliència; la pressió dels costos, es-
pecialment però no només els que afecten el sòl i l’habitatge; la preservació de 
la qualitat de vida; el desenvolupament d’ecosistemes articulats per diferents 
agents socials i productius, i el reforçament d’uns valors i d’una cultura col·lec-
tiva que harmonitzi eficiència i creixement amb igualtat d’oportunitats.

La creixent importància de les metròpolis no s’esgota dins del seu perímetre. El 
fet metropolità interactua i transforma les activitats econòmiques en els espais 
limítrofs, tal com posen de manifest Òscar Alfranca i Xavier Recasens al seu es-
tudi sobre la producció de flor i planta ornamental en els espais periurbans al 
Maresme. El treball parteix del fet que les explotacions agrícoles en espais periur-
bans estan afectades per la proximitat a les ciutats i la seva viabilitat econòmica 
passa per l’especialització productiva. En el cas del Maresme, on s’observa una 
reducció de les superfícies dedicades als conreus tradicionals (hort i vinya), la pe-
tita superfície de les explotacions ofereix poques alternatives, i una estratègia 
possible és l’especialització en la flor i la planta ornamental. Es tracta d’un sector 
molt competitiu, que opera en un mercat global, i que requereix d’un elevat grau 
de tecnificació per assolir els nivells exigits de qualitat i producció continuada al 
llarg de l’any. La proximitat a la ciutat de Barcelona i les bones connexions amb 
la resta de l’Estat i amb Europa, juntament amb la presència d’un ecosistema ben 
arrelat de proveïdors de material i elements accessoris a l’explotació, explica les 
bones perspectives associades al sector –com mostra el fet que tots els opera-
dors entrevistats tinguin previst invertir en les seves finques.
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Finalment, el treball de Núria Arimany, Elisenda Tarrats i Albert Almisen, tam-
bé tracta d’un aspecte concret de la competitivitat vinculada al territori, amb 
una anàlisi descriptiva de la salut econòmica i financera de 2.224 empreses 
amb seu a la comarca d’Osona durant el període 2008-2015, segons la dimen-
sió (grans, mitjanes, petites i microempreses). Pel que fa a les microempreses, 
les més abundants, presenten una estructura financera equilibrada, amb una 
acceptable liquiditat i un baix endeutament, però disminueixen els ingressos 
d’explotació, els resultats nets i les rendibilitats. Les empreses petites estan 
ben capitalitzades i estan moderadament endeutades, però també presenten 
rendibilitats decreixents. Les empreses mitjanes estan més endeutades i tenen 
un baix nivell de solvència a curt termini, però han augmentat els ingressos 
d’explotació i els resultats nets. Finalment, les grans empreses de la comarca 
són les més capitalitzades i mostren un creixement equilibrat, que reflecteix 
una gestió financera prudent i una bona gestió d’actius i despeses, així com un 
augment dels ingressos i les rendibilitats.

4. Ocupació / Productivitat

El treball de Miquel Puig posa el focus en el binomi ocupació-productivitat a 
partir d’una anàlisi del cicle complet de les economies catalana i espanyola 
(1994-2013), comparant el model productiu espanyol i català amb altres econo-
mies europees, i desenvolupant un exercici de simulació amb el qual anticipa 
l’evolució de l’ocupació, l’atur i la productivitat en l’actual fase expansiva del 
cicle. El treball de Puig posa de manifest, en primer lloc, el fort biaix del patró 
de creixement de les economies catalana i espanyola cap a la creació de llocs de 
treball poc qualificats, que explicaria el pitjor comportament de la productivitat 
en comparació amb altres països europeus durant el cicle anterior. Aquest biaix 
persisteix en la fase inicial del nou cicle, ja que des de l’inici de la recuperació 
el pes dels (joves) ocupats poc qualificats es manté en un nivell molt alt (30%), 
que triplica els valors típics a l’Europa Occidental, i que augura un feble crei-
xement de la productivitat. Segons l’autor, l’elevada proporció d’ocupats poc 
qualificats s’explica pel baix cost relatiu associat amb aquest tipus de treball. 
Per tant, un canvi de model productiu passaria per encarir el cost relatiu del tre-
ball menys qualificat. Per altra banda, l’exercici de simulació permet anticipar 
que la manca relativa de personal amb qualificació mitjana i alta suposarà un 
fre al creixement, mentre que la bossa d’aturats poc qualificats es mantindrà 
elevada. El treball de Puig posa de relleu un important conflicte d’objectius de 
política econòmica: a curt termini caldria reduir el salari relatiu de la força de 
treball poc qualificada per disminuir l’atur en aquest col·lectiu, mentre que a 
mitjà termini la millora de la productivitat requeriria augmentar aquest salari.
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Amb una perspectiva de futur a mitjà i llarg termini, el treball de Joan Miquel 
Hernández i Jordi Fontrodona sobre l’impacte laboral de la indústria 4.0 apli-
ca la metodologia dels estudis de referència sobre les conseqüències eco-
nòmiques de la digitalització al cas de Catalunya. El concepte d’indústria 4.0 
inclou un conjunt de tecnologies disruptives com el big data, els robots autò-
noms, les simulacions en 3D, la integració horitzontal i vertical de sistemes, 
l’Internet de les coses, la ciberseguretat, les tecnologies al núvol, la fabrica-
ció additiva i la realitat augmentada. Els autors repliquen el treball que Frey i 
Osborne van fer per a l’economia dels EUA el 2017 i arriben a la conclusió que 
el 35% dels llocs de treball existents actualment a l’economia catalana tenen 
una elevada probabilitat de ser automatitzats a mitjà termini. Per altra ban-
da, i aplicant la metodologia que Volger-Ludwig, Dull i Kriechel van utilitzar 
per a Alemanya el 2016, estimen que l’impacte de la indústria 4.0 a Catalunya 
representarà un increment net de l’ocupació total de 13.000 persones fins a 
l’any 2030 (+0,7%), que resultaria de la combinació d’una pèrdua a la indústria 
(–3,2%) i d’un augment als serveis (+2%). Més enllà de l’impacte laboral, els au-
tors destaquen l’important canvi organitzacional i la transformació dels llocs 
de treball que es produirà a mesura que es difon la quarta revolució industrial. 
Per fer front a aquest canvi, cal potenciar i millorar la formació (continua, pro-
fessional i universitària) i, per a aquelles persones que es vegin expulsades 
del mercat i no puguin adaptar-se, la posada en marxa de nous mecanismes 
de lluita contra la desigualtat.

Josep Lladós també aborda la qüestió de l’impacte de l’automatització digital 
sobre el mercat laboral català, en el context actual de reactivació posterior a 
la crisi econòmica. Parteix del fet que els avenços científics associats amb la 
revolució digital han accelerat el canvi tecnològic sense que s’hagi observat 
un impacte significatiu sobre l’atur agregat. Amb perspectiva de futur, la nova 
onada d’automatització té la particularitat de poder substituir no només les 
habilitats manuals, sinó també les cognitives. Per tant, l’impacte principal es 
notarà no tant en el nivell d’ocupació, com en la seva composició, ja que la 
introducció d’aquest tipus de tecnologies afectarà les tasques més rutinàries, 
siguin manuals o intel·lectuals. En el cas de l’economia catalana, l’abundància 
de llocs de treball intensius en tasques manuals no rutinàries pot endarrerir 
l’impacte, però no evitar una certa tendència cap a la polarització salarial. Entre 
les recomanacions que planteja l’autor, cal destacar la importància de reforçar 
les habilitats relacionades amb la creativitat, la intuïció, la interacció social o la 
intel·ligència emocional.
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5. Organització / Estratègia

L’estudi d’Alberto Pezzi i Joan Martí sobre la política de clústers a Catalunya 
posa en valor una metodologia de treball i col·laboració publicoprivada foca-
litzada en els dos determinants principals de la competitivitat a escala micro-
econòmica: l’estratègia empresarial i l’entorn de negoci (infraestructures, re-
cursos humans, capital risc especialitzat, normativa...). També posa de relleu la 
importància de la proximitat física com a factor de competitivitat, incorporant 
algunes de les qüestions del binomi territori-competitivitat. Els autors definei-
xen l’estratègia empresarial com la forma de competir d’una determinada em-
presa i la idea de clúster com un grup d’empreses i agents econòmics que com-
parteixen uns mateixos reptes estratègics, encara que les diferents empreses 
adoptin posicionaments estratègics diversos. El concepte de clúster ha estat 
utilitzat per dissenyar i implementar polítiques de reforçament de la competiti-
vitat centrades en el canvi estratègic. El treball resumeix les fites i els elements 
més importants dels 25 anys d’aplicació de les polítiques de clúster a Catalunya, 
i conclou amb un conjunt de set reptes sobre la política de clústers: maximit-
zar-ne l’impacte, actuar com a element d’intersecció d’altres polítiques, la in-
corporació del concepte de valor compartit, la interrelació amb l’àmbit de les 
start-ups, la inserció dels clústers en les cadenes de valor globals, l’activació de 
clústers emergents i l’apoderament dels ciutadans.

El treball de Joan-Ramon Rovira sobre les principals empreses a Catalunya abor-
da qüestions dels binomis dimensió/creixement i ocupació/productivitat, però 
la contribució més diferencial és la que fa referència a la relació entre resultats 
econòmics i tipologia d’organització empresarial (cotitzades/no cotitzades; fa-
miliars/no familiars; segons origen del grup empresarial). L’estudi explora les re-
lacions entre dimensió, productivitat, rendibilitat i remuneració salarial per a la 
mostra de 313 grans empreses identificades, i arriba a la conclusió que la relació 
entre resultats econòmics i tipologies empresarials és significativa en la mesura 
que va associada amb altres factors: dotació de capital i tecnologia, especialit-
zació productiva, posició en la cadena de valor i models de generació de valor 
dins d’un mateix sector. Les polítiques públiques poden contribuir a fomentar 
un model de canvi estructural en el qual les empreses i sectors més productius 
guanyin pes: des d’actuacions concretes adreçades a modificar regulacions ine-
ficients, fins a polítiques més generals orientades a millorar la qualificació de 
treballadors i directius. En especial, aquest treball subratlla la importància de 
comptar amb centres de decisió de grups empresarials arrelats al territori per 
facilitar que l’activitat econòmica es concentri en els segments que més valor 
generen dins de cada sector. A Catalunya hi ha bons exemples en aquest sentit, 
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al voltant dels quals s’han desenvolupat potents ecosistemes atractors de ta-
lent i capital, propi i estranger. L’estudi aposta per avançar en aquesta direcció, 
amb instruments de col·laboració publicoprivada que reforcin les dinàmiques 
empresarials basades en estratègies de diferenciació i posicionament en les fa-
ses superiors de la cadena de valor de cada activitat productiva. 

Una forma d’organització empresarial amb arrels profundes a Catalunya són les 
cooperatives. L’estudi de Joseba Polanco destaca el paper del cooperativisme 
com a eina organitzacional potencialment transformadora, que la ciutadania 
pot utilitzar per controlar la gestió dels recursos productius en benefici de la 
comunitat. Dins del concepte de cooperativa s’inclouen aquelles en què la pro-
pietat és dels socis treballadors (la majoria), dels usuaris i consumidors, d’en-
titats empresarials i d’una combinació d’aquests col·lectius. A Catalunya treba-
llen una mitjana de 10,8 persones per cooperativa segons dades del 2017, que 
representa un augment de dimensió amb relació al 2007. Entre 2007 i 2017 les 
cooperatives catalanes van augmentar l’ocupació agregada, passant de 42.359 
treballadors a 47.582 (un 12,3% més), mostrant creixements més elevats que a 
la resta d’Espanya. Per altra banda, l’impacte de la crisi sobre la facturació del 
sector ha estat dur i l’aportació del sector al PIB s’ha reduït molt. L’estudi fa 
una anàlisi detallada de la problemàtica del cooperativisme a Catalunya, per 
tipologia d’empresa i amb visió de futur pel que fa a les possibilitats del coo-
perativisme per crear ocupació i contribuir a la localització de les inversions i 
dels centres de decisió aquí mateix. Aquests últims anys, hi ha hagut un esforç 
important per estendre el cooperativisme i l’economia social amb el suport de 
polítiques públiques i canvis normatius, però a judici de l’autor cal introduir més 
modificacions legals en els àmbits fiscal, laboral i financer, orientades a desen-
volupar un cooperativisme més coherent amb les necessitats específiques de 
Catalunya.

El treball de Josep-Lluís Pérez enfoca l’anàlisi del model cooperatiu mitjançant 
l’estudi de diversos casos, destacant l’exemple de Catalunya com a model líder 
en la creació d’ocupació generada per aquesta forma organitzativa des de la 
crisi del 2008. En particular, s’assenyala la superioritat de les xarxes de coope-
ratives integrades en comparació amb el model de cooperatives individuals. En 
el model en xarxa els principis i valors cooperatius generen capital social que 
propicia la generació i difusió de coneixement productiu, en gran part tàcit o 
vinculat amb l’experiència, i el desenvolupament d’innovacions. L’anàlisi dels 
principals grups cooperatius a Catalunya mostra que aquesta forma d’orga-
nització empresarial contribueix de forma efectiva a un model econòmic més 
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eficient i equitatiu. L’autor remarca que tot i ser organitzacions que prioritzen 
els valors i principis cooperatius, tenen també plena capacitat per competir en 
el mercat, i estan en línia amb les noves formes d’organització empresarial en 
l’actual món digital, que també es basen en aquests valors i principis com a sis-
temes òptims de gestió del coneixement.

El treball de Cristian Rovira sobre la Responsabilitat Social Competitiva (RSC) 
aprofundeix i a la vegada eixampla la tipologia d’organitzacions empresarials 
que situen el valor social com a factor estratègic, sense oblidar l’exigència de 
rendibilitat. A diferència del concepte de Responsabilitat Social Corporativa o 
Empresarial, basada en la destinació d’una part dels beneficis a objectius socials 
o ambientals, l’RSC a què es refereix l’estudi contempla la creació d’un negoci 
situant des del primer moment el factor social com a element diferencial i sense 
perdre mai de vista la rendibilitat. No es tracta d’aplicar mesures solidàries per 
justificar el compte de resultats, sinó de guanyar diners contribuint a la millora 
de la societat i de l’entorn. L’autor comenta diferents tipus d’RSC basats en 
casos reals i conclou amb una visió de l’empresa del futur coherent amb el fet 
que la nostra societat exigeix cada vegada més a les empreses que siguin com-
petitives en qualitat i preu, però també en valors.

Josep Maria Galí es pregunta fins a quin punt les empreses catalanes adopten 
polítiques de desenvolupament sostenible, mitjançant els clústers i/o associaci-
ons sectorials. La resposta és que només parcialment, ja que les adopten sobre-
tot les empreses que d’aquesta manera milloren la seva posició competitiva. 
Les que no ho fan són aquelles que afronten costos importants d’adopció que 
el marc legal no incentiva a internalitzar o bé perquè el marc legal fa inviable 
la seva activitat. Entre les recomanacions, al treball es destaca la importància 
d’evolucionar cap a un marc legal en línia amb els millors estàndards internacio-
nals per incentivar totes les empreses a adoptar polítiques de sostenibilitat. En 
particular, l’autor subratlla la importància de la normativa que s’està intentant 
aplicar a Catalunya sobre el canvi climàtic i sobre els marcs legals específics que 
afecten la velocitat a la qual els diferents actors dels mercats van adaptant les 
seves estratègies, i que ha trobat l’oposició frontal del govern espanyol, al·le-
gant que afecta la planificació general de l’activitat econòmica.

Dels reptes socials als tecnològics, les formes d’organització i gestió empresa-
rial necessiten adaptar-se contínuament per sobreviure en un món canviant. 
L’estudi de Ramon Trias posa l’accent en l’impacte de la modelització, el big 
data i la intel·ligència artificial en la gestió empresarial. La facilitat d’accés a la 
informació, els fluxos ingents de dades dels clients i les capacitats tecnològi-
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ques faran que l’èxit dels negocis depengui menys de les habilitats personals 
del gerent i més d’una utilització eficient del volum creixent de dades amb valor 
econòmic. El treball aporta definicions precises i exemples pràctics de les noves 
tecnologies aplicades als models de gestió, així com orientacions per navegar la 
transició. L’autor posa èmfasi en els canvis organitzatius necessaris en l’adopció 
de les noves tècniques, que transformaran la naturalesa de la funció gerencial. 
El missatge central és veure la relació home-màquina en termes de cooperació 
i no de competència, desenvolupant les relacions personals i professionals que 
permetin una transformació efectiva de les organitzacions. 

CONCLUSIONS ESTRATÈGIQUES EIX 3

1. La transformació del teixit productiu català: canvis, continuïtats i reptes

El principal tema vertebrador de les ponències presentades dins de l’Eix 3 és la 
transformació del teixit productiu: els canvis i continuïtats amb relació al passat 
recent i els reptes de futur.

Aquesta transformació té lloc en un context històric específic, caracteritzat per: 
- D’on venim: sortida de la crisi més profunda de la història econòmica recent.
- On anem: acceleració del canvi tecnològic en una economia globalitzada.

La transformació opera a quatre nivells: 
- Teixit empresarial. 
- Model productiu.
- Estructura sectorial.
- Marc territorial.

A cada nivell es plantegen dilemes que apunten reptes de futur:
- Dimensió / Competitivitat.
- Ocupació / Productivitat.
- Indústria / Serveis.
- Metròpoli / Perifèria.

La solució / gestió dels dilemes passa per factors de progrés ben identificats: 
- Internacionalització.
- Innovació.
- Formació.
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Per actuar sobre aquests factors s’assenyalen tres grans palanques de trans-
formació: 

- Millorar la qualitat de la gestió empresarial.
- Potenciar les activitats que generen més valor afegit.
- Reforçar els intangibles i la capacitat d’adaptació a les noves tecnologies. 

Cada una d’aquestes palanques es tradueix en propostes concretes d’actuació.

2. Transformació del teixit empresarial

S’observa un canvi en el patró de creixement de les empreses catalanes a la 
sortida de la crisi, en comparació amb el període anterior. S’ha passat d’un pa-
tró desequilibrat, amb endeutament creixent i rendibilitat decreixent, a un pa-
tró més sostenible, amb capitalització i rendibilitat ascendents. Un factor cruci-
al del canvi ha estat el salt en la internacionalització, però s’arrosseguen dèficits 
en innovació i formació.

Tot i aquest canvi a millor en el patró de creixement, la dimensió mitjana de 
l’empresa catalana continua sent reduïda en comparació amb altres economies 
desenvolupades, i una menor dimensió va associada amb una menor produc-
tivitat. Ara bé, la relació entre dimensió i productivitat és bidireccional: les em-
preses més productives creixen més ràpid i assoleixen major dimensió; mentre 
que les empreses més grans aprofiten les economies d’escala per augmentar 
la competitivitat.

Cal actuar sobre els factors comuns que determinen simultàniament la dimen-
sió i la competitivitat: internacionalització, innovació i formació. Més especí-
ficament, cal millorar la qualitat de la gestió empresarial com a palanca de 
transformació que hauria de permetre orientar les estratègies empresarials cap 
a un patró de creixement recolzat en la internacionalització, la innovació i la 
formació de treballadors i directius. Per exemple:

-   Reforçant aquelles actuacions que contribueixen a difondre la gestió estra-
tègica a les pimes, com la política de clústers.

-   En el cas de les microempreses, potenciant els serveis d’assessorament per-
sonalitzat, la difusió de tecnologies digitals i la col·laboració en xarxa.

-   Recolzant la consolidació i transmissió de negocis ja existents amb iniciati-
ves publicoprivades en base a l’experiència ja existent.
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-   Fomentant formes d’organització empresarial alternatives, com les xarxes 
de cooperatives integrades, per facilitar la generació de coneixement pro-
ductiu.

-   Difonent l’adopció de tècniques avançades de tractament de dades en la 
gestió empresarial –com la modelització, el big data o la intel·ligència arti-
ficial.

-   Adoptant conceptes com la Responsabilitat Social Competitiva, que situa 
els valors socials i ambientals al nucli del model de negoci.

3. Transformació del model productiu

El canvi de cicle iniciat a finals de 2013 ha anat acompanyat, com en fases cícli-
ques anteriors, d’un ràpid augment de l’ocupació i d’una ràpida reducció de 
l’atur. No obstant, també ha anat acompanyat d’un feble creixement de la pro-
ductivitat. Tot i la bona marxa de la indústria, els sectors que més ocupació 
creen són els serveis amb baixos nivells de productivitat i salarials.

L’elevada volatilitat de l’ocupació (es crea ràpidament en les fases alcistes i es 
destrueix encara més intensament en les recessives) i el feble creixement ten-
dencial de la productivitat són anomalies persistents i comunes a les econo-
mies catalana i espanyola –juntament amb l’elevada proporció de la força de 
treball sense estudis o només amb estudis primaris.

El dilema consisteix en què per elevar la productivitat mitjana cal incentivar les 
activitats que generen més valor afegit, en detriment de les menys producti-
ves i de la creació d’ocupació. Per superar aquest dilema es podria introduir un 
escalat de salaris mínims segons l’edat, acompanyat de programes ambiciosos 
de formació professional de la força de treball menys qualificada. Més en con-
cret, es recomana:

-   Prioritzar la millora de la productivitat i la qualitat de l’ocupació invertint en 
formació, allunyant-se d’un patró de creixement basat en els baixos salaris 
com a instrument principal per augmentar la competitivitat i reduir l’atur.

-   Impulsar proactivament les vocacions pels estudis de ciències, tecnologia i 
enginyeria entre els estudiants amb nivells de qualificació superiors.

-   Potenciar la innovació als serveis, posant èmfasi en l’orientació al client 
aprofitant les noves tecnologies digitals.
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-   Introduir els canvis organitzatius necessaris per adoptar amb èxit i aprofitar 
tot el potencial de les noves tecnologies digitals.

-   Davant la revolució tecnològica digital, reforçar les habilitats relacionades 
amb la creativitat, la intuïció, la interacció social o la intel·ligència emocio-
nal.

4. Transformació de l’estructura sectorial i del marc territorial

La transformació de l’economia catalana cap a una economia de serveis, en un 
context de progressiva terciarització de les activitats productives, avança en 
paral·lel amb la transformació del marc territorial. La ciutat de Barcelona s’ha 
convertit en un gran nucli de serveis avançats, rodejat de dues corones metro-
politanes (àrea i regió) on es concentren les principals activitats industrials i 
logístiques.

Tot i el procés de terciarització, Catalunya continua sent fonamentalment una 
economia industrial, en el sentit que les activitats industrials en sentit ampli –
incloent els anomenats serveis a la producció– conformen la columna vertebral 
del conjunt de l’economia. Destaca el paper central en les activitats manufac-
tureres, de transport i distribució de sectors molt internacionalitzats, com el 
químic-farmacèutic, alimentació i material de transport.

Amb perspectiva de futur, les economies d’aglomeració vinculades amb el fet 
urbà i la difusió de noves tecnologies disruptives són factors cada vegada més 
determinants del creixement en un context marcat per la gradual desmateria-
lització dels béns econòmics. El vell dilema indústria-serveis dona pas a nous 
reptes associats amb aquestes transformacions –reforçant la importància dels 
actius intangibles–. En aquest sentit, es recomana: 

-   Gestionar l’espai i l’economia urbana, tenint en compte criteris d’accessibi-
litat, equilibri d’usos, contenció de costos, qualitat de vida i igualtat d’opor-
tunitats.

-   Facilitar l’adaptació a la profunda transformació dels llocs de treball que es 
produirà amb la difusió de la quarta revolució industrial i aplicar mecanis-
mes compensatoris quan no hi ha possibilitat d’adaptació.

-   Captar i retenir centres de decisió empresarials que reforcin el posiciona-
ment en els segments superiors de les cadenes de valor dels diferents sec-
tors.
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-   Afavorir la continuïtat dels grans establiments industrials estratègics i cap-
tar inversions complementàries (logística + serveis avançats).

-   Revisar els objectius de política agroalimentària, incloent gestió eficient de 
l’aigua, disponibilitat de sòl agrícola i fer front a les tensions mediambien-
tals.

-   Desenvolupar un marc legal en línia amb els millors estàndards internacio-
nals per incentivar totes les empreses a adoptar polítiques de sostenibilitat.

-   Promoure una actuació concertada dels àmbits privat i públic per endegar 
aquestes i altres accions orientades a la consolidació i desenvolupament del 
nostre teixit empresarial.
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5.4 ELS MERCATS DE FUTUR DE CATALUNYA

1. Objectius i metodologia de treball

L’objectiu principal de l’eix ha sigut identificar els mercats de futur per a les 
empreses catalanes amb una doble visió: 

a.   La primera, de temporalitat, evitant defugir anàlisis d’oportunitat en el 
curt termini, intentant no condicionar la reflexió pels mercats de moda i, 
en definitiva, posant l’accent en un termini més ampli, amb la dificultat 
que representa la incertesa i variabilitat de la conjuntura internacional.

b.  La segona, d’abast, qüestionant el concepte mercat, per no limitar-lo a 
la concepció tradicional de mercat geogràfic, i incorporant un concepte 
més ampli com són els “nous mercats” que apareixen i es desenvolupa-
ran de forma rellevant fruit de tendències tecnològiques, demogràfiques 
o socials a escala mundial.

Addicionalment a l’objectiu principal, se n’ha incorporat un de secundari que ha 
consistit a determinar i contrastar les metodologies emprades pels actors prin-
cipals de la identificació i selecció de mercats de futur com són les empreses i 
els analistes de centres d’estudis o prospectiva.

La metodologia de treball emprada ha sigut la de complementar el call for pa-
pers del Congrés, obert i públic, amb la sol·licitud de contribucions dirigides a 
garantir aquesta doble visió, i amb la realització de dues sessions de reflexió, 
una amb empresaris/executius d’empresa i l’altre amb analistes econòmics de 
mercats, que han conclòs amb els respectius documents de conclusions.

Addicionalment, i donada la interdependència de la temàtica de l’eix quatre 
amb altres eixos, s’han considerat també aquells treballs que, d’una forma o 
altra, contribueixen al debat sobre la internacionalització i els mercats de futur 
per a les empreses catalanes.

2. D’on venim i on som

a. Base exportadora creixent i sòlida

Catalunya disposa d’un teixit empresarial competitiu i cada vega més internaci-
onalitzat. Es combina una bona situació amb una bona tendència. Les exporta-
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cions catalanes han crescut de forma continuada des de 2010, suposant el 2017 
un nou rècord històric per setè any consecutiu.

Des de la crisi es succeeixen dues etapes en l’augment de l’exportació. Fins al 
2013 moltes empreses, davant la crisi, surten als mercats internacionals, la qual 
cosa fa que el nombre d’empreses exportadores creixi de forma sostinguda 
fins a arribar avui a superar les 49.000.

Moltes d’aquestes noves exportadores han mantingut la seva activitat interna-
cional i s’han convertit en exportadores regulars (exporten de forma continu-
ada durant quatre anys consecutius) arribant gairebé al llindar de les 17.000.
Així doncs, el creixement de l’exportació catalana des de la crisi té un compo-
nent de marge extensiu (per augment d’empreses exportadores) fins al 2013, i 
un marge intensiu (per consolidació dels exportadors) a partir del 2013, la qual 
cosa reflecteix una sortida reforçada de la crisi des del punt de vista de la capa-
citat empresarial exportadora.

b. Millora estructural del saldo comercial

L’etapa expansiva que va de mitjan anys 90 fins al 2007, comporta importants 
desequilibris en la balança comercial de Catalunya amb la resta del món que es 
corregeixen en la posterior etapa de recessió i de lleugera recuperació que ens 
ha portat fins a l’actualitat. 

Les anàlisis economètriques determinen que els factors que expliquen l’ajust 
del saldo comercial català, al voltant del -6% del PIB, tenen fonamentalment 
caràcter estructural i no tant cíclic, la qual cosa determina una millor posició del 
sector exterior català per afrontar el futur.

Un d’aquests factors és el canvi en la pauta comercial exterior catalana, que ha 
passat a intensificar la seva orientació als mercats exteriors en detriment del 
comerç amb la resta de l’Estat.

c.  La competitivitat internacional de l’economia catalana. Guanyem quota però 
no qualitat

L’anàlisi de la competitivitat exterior s’ha centrat en l’evolució de la quota de 
mercat del comerç mundial i en la “complexitat” de les exportacions catalanes.
Aquesta millora del saldo comercial, és considerada per molts com una millora 
de la competitivitat externa de l’economia catalana. Efectivament, després d’una 
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pèrdua significativa de quota de les exportacions catalanes a principis del 2000, 
en un entorn d’expansió comercial de les economies emergents, Catalunya incre-
menta un 9,7% la seva quota mundial, passant del 0,41% el 2012 al 0,45% el 2016.

Quant al grau de complexitat dels béns exportats, s’analitza a partir del Product 
Complexity Index, desenvolupat per acadèmics de Harvard i l’MIT, que determi-
na que un producte és complex quan uns pocs països el poden produir i expor-
tar, i a més, aquests països exporten una gamma àmplia de productes.

En aquest sentit, tot i que les exportacions de Catalunya gaudeixen d’un grau 
elevat de complexitat, s’evidencia una disminució del grau de complexitat dels 
béns exportats en els darrers anys com a conseqüència de l’entrada de nous 
exportadors “menys complexos”, empesos per la manca de possibilitats en el 
mercat intern durant la crisi econòmica, i a una disminució en la intensitat inno-
vadora durant aquest mateix període.

La fortalesa del sector exterior català es veu validada també a partir de l’anàlisi 
dels efectes que el procés liberalitzador de les relacions comercials i d’inversió 
entre els Estats Units i la Unió Europea, TTIP, hagués generat en l’economia ca-
talana, i que tot i que l’anàlisi és entre estats, l’eliminació de barreres tant aran-
zelàries com no aranzelàries, que tenen un equivalent d’un aranzel del 25,4% 
per part dels EUA i d’un 21,5% per part de la UE, generaria un increment de les 
exportacions, sobretot en sectors avui especialment afectats com és l’impor-
tant sector alimentari català.

d. Bon comportament, però més moderat, de les implantacions a l’exterior

Aquesta evolució força favorable en l’àmbit de l’exportació catalana des de la 
crisi, que ha arribat a representar un 33,8% del PIB el 2017, no ha tingut el mateix 
dinamisme en l’àmbit de les implantacions a l’exterior, que tot i augmentar, ho 
ha fet de forma més modesta.

La inversió catalana a l’exterior té un grau de concentració elevat, ja que el 75% 
de l’estoc invertit en filials es focalitza en només 11 països del total de 95 en els 
quals tenen filials.

3. Mercats geogràfics i nous mercats per tendències globals

En un món més o menys pla des del punt de vista evolutiu, ens limitaríem a 
analitzar els mercats geogràfics a partir de factors com el creixement econòmic 
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previst, la situació i evolució prevista de la governança, l’existència de compe-
tidors, la participació en les regles globals del comerç o els acords comercials i 
d’inversió amb altres àrees o països.

Aquestes són variables fonamentals a considerar en les matrius tradicionals de 
selecció de mercats, però l’entorn global mundial genera una situació d’incer-
tesa de model econòmic i també en l’àmbit de la geopolítica.

N’és responsable una sortida de la crisi coincidint amb una nova revolució indus-
trial, un nou paradigma empresarial fonamentat en l’economia col·laborativa i 
en el valor creixent dels ecosistemes en què es mouen les empreses, i amb una 
situació d’augment de desigualtats, sobretot en els països més desenvolupats.
Això ha portat a identificar algunes tendències mundials que poden condicionar 
estructuralment el futur global que generaran riscos però també, sens dubte, opor-
tunitats, algunes de les quals hem considerat en aquest eix com a “nous mercats”.

Algunes d’aquestes tendències que analitzarem en el punt 6 d’aquest docu-
ment són: la transformació digital de la indústria, el procés mundial d’urbanit-
zació, amb un pes creixent de les ciutats, la transformació global del comerç 
local per l’efecte de la digitalització i l’auge del turisme, del qual Catalunya n’és 
un receptor de referència.

Malgrat que era també un objectiu poder disposar d’una anàlisi sobre les opor-
tunitats que generarà l’evolució de les tendències en un sector tan important 
a Catalunya com el sector salut, no s’ha aconseguit aquesta contribució, que 
creiem cal tenir present a l’hora de fer prospectiva de nous mercats.

Menció especial mereix la crisi sobre el concepte d’unitat territorial que es pren 
com a referència quan es parla de mercat geogràfic. Avui les empreses no te-
nen una concepció única de mercat, i aquesta depèn de les característiques del 
sector, el grau de concentració de la demanda, competidors, dimensió, etc. En 
definitiva, per a cada realitat empresarial es pot donar una definició particular. 

Hi ha un gran consens sobre el pes que van agafant les ciutats i caldrà fer un 
bon treball d’anàlisi considerant-les des de la perspectiva de mercat en un fu-
tur. No obstant, avui encara són poc rellevants des del punt de vista dels fac-
tors que condicionen les decisions d’exportació o d’inversió.

Aquests factors decisoris, sempre a partir de la identificació d’oportunitats, se-
gueixen sent l’entorn regulatori, judicial, financer i polític, en definitiva el risc 
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país, i aquest depèn en un grau determinant dels països o estats i, de forma 
més moderada, d’altres unitats geogràfiques inferiors.

Les ciutats són mercat i demanda creixent però els elements que condicionen 
el comerç i la inversió estan, per terme general, en un pla territorial superior: 
l’estat. Aquesta és una visió compartida per les empreses i pels analistes.

4.   Com es determinen avui els mercats de futur: La visió empresarial i la dels 
analistes

a. L’empresarial:

La consciència de les empreses sobre l’increment de la incertesa en el panora-
ma internacional, que es corrobora per diferents indicadors d’incertesa d’or-
ganismes com el Banc Mundial o l’FMI, i amb un focus actual en la tendència 
proteccionista, fan que aquestes posin èmfasi en la prospectiva.

No obstant, aquesta funció de prospectiva, en importància a l’alça, no existeix 
o no està sistematitzada en la gran majoria de les empreses. Les que la desen-
volupen ho fan principalment a través dels primers executius, directors gene-
rals o CEO, amb la participació, això sí, de persones dels equips que estan més 
propers als mercats internacionals o a l’estat de l’art quant a noves tecnologies.
I la forma més habitual d’operar és partir, i donar més rellevància, als aspectes 
més micros o particulars (oportunitats concretes de negoci) per anar escalant 
capes més sectorials a les quals dediquen els majors esforços econòmics i ex-
perts locals, per arribar posteriorment, i no sempre, a una anàlisi de l’entorn 
geopolític i econòmic del país. 

Destaquen la rellevància que aporten dos elements: l’experiència prèvia d’al-
tres empreses i la contractació d’estudis de mercat locals.

Fan major treball de prospectiva sobre mercats que sobre els efectes (oportu-
nitats) de les noves tendències globals. 

És un procés de baix a dalt i amb un horitzó mitjà de 3 a 5 anys. 

Aquesta situació general pot variar segons el tipus de sector/ producte i de la 
dimensió de l’empresa que sol determinar la seva capacitat corporativa. 
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b. La dels analistes:

La visió dels analistes és coincident quant a la incertesa creixent. Aquests, però, 
consideren que les manifestacions polítiques de les incerteses tenen un origen 
fonamentalment econòmic, i en aquest context prenen especial rellevància les 
relacions institucionals (lobbies, oficines, fòrums...) per a l’obtenció d’informa-
ció dels mercats locals com a pilar fonamental per desenvolupar la funció de 
prospectiva.

Factors addicionals que condicionen el treball de prospectiva, segons els analis-
tes, són l’impacte de la digitalització, el cicle financer i les diferències culturals. I 
destaquen com a elements rellevants que els factors condicionants d’anàlisi de 
prospectiva són substancialment diferents en cas de voler exportar o de voler 
invertir.

L’ús d’indicadors sintètics sobre atractivitat dels mercats com el Doing Bu-
siness, el Global Competitiveness Index, el Transparency International Ranking 
o altres, són molt ben valorats i considerats, però usats com a complement a la 
resta d’anàlisi, donada la seva dificultat per analitzar matisos específics.

Empresaris i analistes coincideixen que davant la incertesa cal prospectiva i fle-
xibilitat d’adaptació, reconeixent que no és el mateix la flexibilitat operativa 
que l’estratègica i que la prospectiva cal sistematitzar-la i invertir-hi.

5. Atractivitat de mercats geogràfics per a les empreses catalanes

a. Exportació

S’ha analitzat si l’impuls exportador de Catalunya dels darrers anys està apro-
fitant suficientment les noves dinàmiques dels mercats internacionals i identi-
ficant mercats amb potencial en els quals es pot treballar, i altres en els quals, 
tot i gaudir d’una posició forta, cal defensar-se i millorar.

A partir de l’anàlisi de l’índex d’intensitat de 9 regions i 120 països, i amb una 
comparativa de contrast amb països europeus de referència per a Catalunya es 
conclou que:

La llei de gravetat en el comerç internacional aplicada a l’índex d’intensitat ex-
portadora de Catalunya revela que la distància geogràfica i cultural és un factor 
rellevant en les relacions comercials catalanes. Destaquen avui la UE, la conca 
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sud del Mediterrani i alguns països de Llatinoamèrica com a destins de l’expor-
tació catalana.

Comparant la intensitat exportadora amb els principals països europeus i altres 
de dimensió similar a Catalunya, ens determina que, tot i tenir una bona posició 
tant a Europa com a Llatinoamèrica, hi ha un clar marge de millora als països 
Nòrdics i Bàltics, Rússia i països de l’entorn, al Brasil i a Mèxic.
Hi ha un clar repte de millora a l’Iran, EAU i es poden intensificar les exportaci-
ons als països amb majors perspectives de creixement i majors importadors de 
l’Àfrica Subsahariana, i en concret: Etiòpia, Kenia, Tanzània, Moçambic, Nigèria 
i Ghana.

Finalment, s’evidencia el retard exportador a Nord-Amèrica i Àsia, dues regions 
que concentren al voltant del 50% de la demanda mundial. En concret, el repte 
per a les empreses catalanes està als EUA i Canadà, Índia, Xina, Corea del Sud, 
Filipines, Tailàndia, Indonèsia, Vietnam, Malàisia i Bangladesh.

Hi ha una certa coincidència de l’anàlisi empírica amb l’opinió de les empreses, 
que identifiquen com a principals reptes de futur per a les empreses catalanes, 
i per aquest ordre, els següents mercats: EUA, Xina, Índia, Filipines, Mèxic i Ori-
ent Mitjà, amb un paper rellevant dels EAU. Hi afegeixen dos mercats de futur 
amb grans oportunitats però amb unes grans dificultats: Rússia i Japó.

b. Inversió

Després d’una anàlisi detallada de l’evolució i la situació d’estoc de la Inversió 
Directa a l’Exterior de les empreses catalanes, es determinen els països d’opor-
tunitat per invertir a partir d’una exhaustiva i profunda anàlisi que pren en con-
sideració:

-   L’exportació, la intensitat d’exportació i el potencial de millora de l’ex-
portació de les empreses catalanes, donat que la implantació és una fase 
posterior a l’exportació.

-   La intensitat inversora, la classificació del país com a prioritari o especial 
per a les nostres Administracions per recolzar el finançament de la inver-
sió, l’evolució del PIB i la previsió de variació en el decenni 2015-2025 i, 
finalment, la governança i clima inversor a partir d’índexs com el Doing 
Business o altres sobre corrupció.



110

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

De l’anàlisi de 100 països que representen més del 95% de l’estoc mundial d’in-
versió, els resultats són:

i.   Països en els quals a curt termini hi ha oportunitats i condicions favo-
rables per a la inversió de les empreses catalanes: Alemanya, destacant 
dos elements que van més enllà del propi mercat i que són la possibilitat 
d’abordar els mercats nòrdics des de la base alemanya, i l’accés a la seva 
tecnologia avançada i al seu sistema d’innovació, EUA, Xina, Índia, desta-
cant les dificultats de l’entorn inversor, EAU, Israel i Sud-àfrica.

ii.   Països en els quals a mig termini hi ha oportunitats i condicions favorables 
per a la inversió de les empreses catalanes si es donen, en alguns casos, 
certes condicions, i que són: la República Txeca, país amb base industrial 
com a base productiva i logística per treballar el mercat rus, si es desten-
sionen les relacions entre la UE i Rússia; Canadà amb l’ajut de la implanta-
ció del CETA, Egipte, Malàisia i Tailàndia.

iii.   Països en els quals a llarg termini hi ha oportunitats i condicions favora-
bles per a la inversió de les empreses catalanes són: Austràlia, Filipines, 
Indonèsia, Vietnam, Aràbia Saudita i l’Iran.

6.   Oportunitats que generen els nous mercats, per tendències globals, per a 
les empreses catalanes

a. La transformació digital de la indústria

En aquest àmbit es detecten oportunitats especialment en dues disciplines tecno-
lògiques: la nova economia de les dades i la indústria connectada o indústria 4.0.

i. El sector del big data.

Està ben representat a Catalunya amb més de 150 empreses, la majoria pimes, 
i amb un volum global de negoci de 1.400M€. Aquestes empreses posseeixen 
agilitat de disseny i desenvolupament de solucions flexibles que requereixen 
un coneixement expert i que els permet ocupar un nínxol de mercat molt 
atractiu i amb gran potencial de creixement. Aquestes perspectives positives 
venen reforçades per un ecosistema favorable que fomenta sinergies i col-
laboració entre els diferents players a partir de l’estímul de l’emprenedoria, 
esdeveniments tractors de primer ordre mundial com el Mobile World Con-
gress o d’altres, i agents dinamitzadors específics com el Centre d’Excel·lèn-
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cia Big Data de Barcelona, i per la disponibilitat del talent tecnològic necessari 
gràcies a una xarxa universitària que està en disposició de generar els perfils 
adequats.

ii. La indústria 4.0.

Es constata un rellevant grau de conscienciació per part de les empreses sobre 
la necessitat d’adoptar aquests canvis, però, majoritàriament no estan prou 
madures per adoptar de forma massiva i consistent els productes, serveis i mè-
todes de la I4.0. La manca de predisposició cap a la innovació es percep com 
la principal causa de l’alentiment de l’adopció d’aquesta tecnologia des de la 
perspectiva de la demanda catalana.

Des de l’òptica de l’oferta, la situació és diferent. S’identifiquen 365 empreses 
amb seu operativa a Catalunya proveïdores de serveis i productes I4.0, que ge-
neren una facturació superior als 1.200M€ i que donada la tendència mundial te-
nen una gran oportunitat si tendeixen a una especialització tecnològica, oferint 
solucions de forma àgil i eficient que abordin alguns dels següents reptes tec-
nològics de futur: Aprenentatge automàtic, Internet dels Objectes, Blockchain, 
Robòtica Avançada, Wearables i Impressió 3D.

b. Procés d’urbanització: Smart Cities i Wise Cities

El procés d’urbanització, junt amb els reptes del segle xxi (canvi climàtic, desi-
gualtat social, mobilitat, desenvolupament, participació, etc.) donen lloc a les 
Smart Cities o Ciutats intel·ligents, alhora que apareix una força que ens du cap 
les Wise Cities o Ciutats Sàvies.

El sector a Catalunya factura més de 30.000M€ i genera més de 100.000 llocs de 
treball. L’atractivitat de Barcelona i la seva reputació com a Smart són un motor 
important per al sector, que té bones oportunitats en aquesta nova tendència.
El nou paradigma actual representa la major disrupció des de la primera Revo-
lució industrial i està deixant obsolet l’actual sistema capitalista, útil per crear 
riquesa, però incapaç d’interpretar les noves condicions sistèmiques impulsa-
des per les noves tecnologies exponencials, la consciència emergent del nou 
consumidor i la complexitat i velocitat del canvi. 

Aquest futur aterrador, ofereix també oportunitats per a Catalunya, país de-
senvolupat amb una economia del coneixement de forta base industrial i ex-
portadora, junt amb un sector serveis basat en l’explotació turística i la marca 
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Barcelona, que ha d’adoptar una actitud proactiva no només per adaptar-se a 
aquesta realitat sinó per aprofitar les oportunitats.

Per tal de diferenciar-se com una economia creativa i avançada, capaç de donar 
resposta als nous reptes i necessitats globals, i aprofitar aquestes noves opor-
tunitats, cal seguir i implantar cinc estratègies:

-   Tecnologia, sostenibilitat i glocalitat: desenvolupament de productes i ser-
veis que integrin i interioritzin el criteri de sostenibilitat, creixement inclu-
siu i innovació social, i estratègies que s’enfoquin a l’optimització de pro-
cessos de generació de valor entre ecosistemes urbans i no entre països.

-   Construcció de marques sostenibles i socialment responsables que con-
nectin amb el consumidor conscient que demana transparència, compro-
mís i implicació del fabricant, i adoptar noves formes de dissenyar, merca-
dejar i distribuir productes i serveis.

-   Desenvolupament de noves organitzacions basades en sistemes de gestió 
holística d’impacte per tal d’apoderar el talent, alinear valors i adoptar un 
model d’innovació oberta.

-   Implantació d’un nou sistema educatiu basat en la formació vocacional en 
el qual es desenvolupin els talents i habilitats naturals. Ocupació vocacio-
nal: reciclatge, formació continuada i treball de qualitat.

-   Desenvolupar a ciutats catalanes projectes pilot de recerca d’iniciatives 
de les necessàries polítiques econòmiques predistributives com pot ser la 
Renda Bàsica Universal, com a experiència d’aprenentatge i desenvolupa-
ment dels nous serveis.

c.  Nous patrons de consum i de compra

El nou consumidor, immers en els canvis i nous paradigmes globals, consumeix 
productes i serveis diferents i està canviant els seus hàbits de compra condicio-
nat pels nous models, fruit del comerç electrònic.

Hi ha una consciència i consens que el comerç urbà comporta moltes exter-
nalitats positives i que cal preservar-lo. El seu futur passa per la generació 
d’experiències positives per al comprador en el procés de compra. Els dife-
rents actors públics i privats de Catalunya del sector coincideixen que cal 
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explorar la possibilitat d’implantació de models híbrids d’àrees comercials 
en què propietat, management i estratègia són independents i no hi ha con-
trol en les entrades de nous comerciants. Sembla que el repte és centrar-se 
en la definició i implantació dels models amb una estreta col·laboració pu-
blicoprivada.

Aquesta pot ser l’oportunitat del comerç a Catalunya, però la tendència dels 
nous patrons de consum i de compra són globals, i això condiciona i, per tant, 
pot generar oportunitats als fabricants de productes que venen en altres mer-
cats.

El repte és avaluar la diferenciació dels productes segons el canal de com-
pra, incorporant atributs que contribueixin a generar experiència en el 
procés de compra per a aquells productes que es comercialitzin a través 
d’APEU (Àrees de Promoció Econòmica Urbana) o BID (Business Improve-
ment Districts). 

d. Turisme

Un sector tan rellevant a la nostra economia ha gaudit d’un excel·lent compor-
tament els darrers anys i això s’ha traduït, entre altres aspectes, en un augment 
de la rendibilitat del sector hoteler mesurat a partir de l’ingrés mitjà diari per 
habitació disponible (RevPAR).

Durant els anys de recessió a l’economia espanyola s’ha produït una compen-
sació a la contribució del RevPAR per part del turisme internacional, que ja ha 
començat a apuntar una contribució menor per dos fets: el Brexit i la deva-
luació de la lliura, i la gradual disminució del “turisme prestat” per situacions 
geopolítiques en països competidors.

L’oportunitat o necessitat en aquest cas ens du a diversificar els mercats 
internacionals emissors de turistes, per anar compensant aquesta situació 
i que, juntament amb una millora del turisme interior, no castiguin el Re-
vPAR. 

7.  Conclusions

•   Anàlisi del futur condicionat per una hiperincertesa percebuda, contrastada 
i sense perspectives que minori.



114

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

•   S’amplia el concepte de mercat de visió clàssica geogràfica amb nous mer-
cats impulsats per noves tendències globals.

•   Importància rellevant i creixent de les ciutats, però els estats i regions tenen 
més pes a l’hora de la presa de decisions d’exportació i especialment d’in-
versió.

•   La prospectiva és una funció cada cop més necessària d’importància a l’alça 
però amb molt recorregut d’implantació a les organitzacions i de desenvolu-
pament metodològic.

•   Catalunya gaudeix d’una bona base de partida per afrontar els mercats ge-
ogràfics de futur:

-   Exportació i base exportadora sòlida i creixent; millora estructural del 
saldo comercial; quota mundial de les exportacions creixent tot i un 
cert deteriorament de la qualitat de les exportacions i, finalment, bona 
posició i tendència de la inversió catalana a l’exterior.

•   Cal defensar aquesta posició i millorar-la en aquells mercats on s’identifica 
recorregut. Quins?

•   Mercats d’exportació: molts països i a totes les àrees geogràfiques, però 
destaca el retard i alhora repte a Nord-Amèrica i especialment als EUA, i a 
l’Àsia, especialment a la Xina i l’Índia.

•   Mercats d’inversió: 16 països identificats amb bones oportunitats, destacant 
també els EUA i la Xina, i un país da la UE com Alemanya. Sorprèn la no apa-
rició de cap país de Llatinoamèrica.

•   Els canvis geopolítics exigeixen la diversificació dels mercats internacionals 
del sector turístic, repte més assolible en l’actual entorn de major globalit-
zació.

•   Nous patrons de consum i de compra mundials generen riscos però també 
oportunitats en el desenvolupament de productes que contribueixin a la ge-
neració d’experiències en el procés de compra.
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•   Les oportunitats mundials que impulsa la tendència del big data i algunes 
especialitats de la indústria 4.0 poden ser captades per l’àmplia base d’em-
preses catalanes del sector, fonamentalment pimes, que actuen en un eco-
sistema molt favorable si aconsegueixen posar el focus en l’especialització 
de les solucions i l’agilitat de resposta.

•   Les oportunitats de negoci a escala mundial generades per les Smart (In-
tel·ligents) Cities, condicionades i ampliades per la tendència cap a les Wise 
(Sàvies) Cities, seran un fet per la bona i àmplia base d’empreses existent, 
que gaudeixen de la contribució de la marca Barcelona, si s’aconsegueixen 
alguns reptes en l’àmbit de la innovació, l’educació, el màrqueting, la trans-
formació organitzacional i es poden testar models predistributius a Catalu-
nya. 
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5.5 CAPITAL HUMÀ: DOTACIÓ I REPTES 

El present eix intitulat El capital humà de Catalunya: dotació i reptes es va es-
tructurar inicialment en tres grans àrees temàtiques, una de les quals no ha 
reclamat malauradament l’atenció dels participants: la qüestió de l’atracció i 
pèrdua del capità humà –o, en altres paraules, la incorporació de professionals 
estrangers al nostre mercat de treball i la pèrdua d’egressats del nostre sistema 
educatiu– no ha constituït el tema primordial de l’anàlisi de cap de les contri-
bucions rebudes. Per contra, tant la problemàtica sobre la relació entre capital 
humà i formació, com sobre la seva repercussió en el mercat de treball han esde-
vingut l’enfocament principal dels escrits presentats al Congrés. 

Al voltant de mitja dotzena de documents han centrat la seva anàlisi en aquesta 
darrera àrea, encara que també ha estat objecte d’acurada reflexió en bona 
part de la resta de documents rebuts. Els dos temes que els diferents autors 
han abordat són:

-   La inserció en el mercat de treball, tractat per Montserrat Álvarez, Sara 
Berbel, José Luis Bonet, Sandra Fachelli, Joan Carles Gallego, Gemma Gar-
cía Brosa, Benjamín Suárez i Helena Troiano, que han remarcat els aspec-
tes següents:

•   L’existència d’un “estoc” d’atur juvenil, com a conseqüència d’un pro-
blema estructural del mercat laboral del nostre país;

•   La tendència creixent a patir precarietat en el treball dels sectors joves 
de la població; 

•   La identificació de la precarietat laboral en base a la seva triple dimen-
sió: inestabilitat, dependència del salari monetari (per manca d’altres 
prestacions ) i limitació de drets del contractat;

•   L’abús de la temporalitat en la contractació com a factor de flexibilitat 
empresarial, en detriment d’altres solucions laborals;

•   Una més gran facilitat d’entrada al mercat laboral per als graduats en 
educació superior, segons es pot concloure de les millors condicions 
de treball (contractació / remuneració) de què gaudeixen, i dels valors 
més elevats de les seves taxes d’activitat i ocupació;
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•   La rellevància, en la incorporació al món laboral, del nivell formatiu fa-
miliar (NFF), en el sentit que permet als egressats una major capacitat 
d’espera fins a trobar una feina adequada;

•   La manca d’un seguiment sistemàtic de l’impacte de les pràctiques 
dels universitaris, amb l’objectiu de valorar si possibiliten un augment 
en la seva ocupabilitat. 

-   Les diferents modalitats de contractació, tractades amb detall per Sara 
Berbel, Sandra Fachelli, Joan Carles Gallego, Gemma García Brosa, Eulà-
lia Martínez Puig i Helena Troiano. Dels textos cal destacar els punts se-
güents:

•   La glossa del concepte “flexiseguretat”, noció que associa la flexibili-
tat amb la seguretat del lloc de treball; 

•   L’aparició de les plataformes virtuals de treball i del crowd employ-
ment (treball en règim d’externalització oberta);

•   La relació directa entre la temporalitat, o no, de la contractació i la 
qualificació –i ingressos– dels llocs assumits: així, els ocupats a temps 
complet gaudeixen de millors condicions que els contractats a temps 
parcial i/o els autònoms;

•   L’afebliment de la negociació col·lectiva i/o de les organitzacions re-
presentatives dels treballadors;

•   La inadequació de la regulació actual del salari mínim interprofessional 
(SMI) i la possibilitat de diferenciar-lo per edats;

•   L’oportunitat de la vinculació d’un salari “de vida” o “de referència” a 
un espai geogràfic determinat.

La segona de les àrees esmentades amb anterioritat –capital humà i forma-
ció– ha estat la que més aportacions ha rebut, al voltant de la vintena. Cal 
fer esment, en primer lloc, dels remarcables textos sobre temes força espe-
cífics desenvolupats pels autors que s’esmenten tot seguit i que es referei-
xen a:
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-   La correlació entre formació, innovació i política industrial, per part de 
Sergi Artigas, Juan Parra i Jordi Rodríguez, en què es constata que la cor-
relació entre formació superior, innovació i política industrial determina la 
competitivitat d’un determinat territori.

-   Els efectes del sistema de tutoria intel·ligent sobre els aprenentatges, 
tema desenvolupat per Marçal Ferré, del qual es conclou clarament l’efec-
te beneficiós dels “Tutors Intel·ligents” en l’aprenentatge de l’estudiant, 
tant en el nivell d’educació secundari com en l’universitari.

Per contra, hi ha hagut altres temes que han estat objecte d’anàlisi per part de 
diversos autors en els seus respectius documents, com ara:

-   L’eficiència de l’actual sistema educatiu, analitzat bàsicament per Ana 
Alegret, Melcior Arcarons, Francesc Colomé, Joan Carles Gallego, Gemma 
Garcia Brosa, Aleksander Kucel, Ferran Mañé i Montserrat Vilalta-Bufi; els 
autors esmentats en destaquen:

•   La constatació que les deficiències del nostre sistema actual provenen 
del caràcter elitista del sistema educatiu espanyol des de la dècada 
dels anys cinquanta;

•   El desajust entre la demanda en el mercat de treball qualificat i l’oferta 
educativa de qualitat;

•   L’apreciació del biaix / distorsió / desequilibri de la piràmide educacio-
nal del nostre país;

•   L’escàs pes que té el nivell mitjà del nostre sistema educatiu, que no 
es correspon amb l’actual model econòmic de baix valor afegit en co-
neixement i d’una tecnologia que reclama treballadors amb qualifica-
cions intermèdies;

•   L’existència d’un nombre significatiu de NiNis (joves que ni estudien, 
ni treballen);

•   La constatació d’una menor incidència de la proporció d’aturats en el 
segment de joves que assoleixen un nivell de formació més alt; 

•   El progressiu increment de la subocupació entre els joves;
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•   La influència dels antecedents familiars en l’elecció d’estudis universi-
taris i/o de programes formatius de més llarga durada; 

•   La rellevància de la diferenciació de l’abandonament escolar prematur 
(AEP) del fracàs escolar;

•   La sensibilitat / dependència que pateix l’AEP respecte de la situació 
econòmica: interrelació (inversament proporcional) detectada en cor-
relar dades relatives a la conjuntura i a l’ocupació;

•   La problemàtica de la sobrequalificació dels professionals per al lloc 
de treball desenvolupat i/o la de llur inapropiada retribució.

-   La formació dual o per alternança, bàsicament a l’ensenyament mitjà i/o 
formació professional, examinades per Ana Alegret, José Luis Bonet, Gem-
ma Garcia Brosa, Jordi González Garcia, Ferran Mañé, Eulàlia Martínez Puig 
i Pere Puig-Calvó. Dels textos cal remarcar els punts següents:

-   La transversalitat de la formació, basada en un enfocament per compe-
tències de tipus transdisciplinari –no pluridisciplinari, ni interdisciplinari;

-   La fonamentació de la formació dual en l’objectiu de desenvolupar les 
persones fins a dotar-les d’un projecte personal en base a la seva vida 
professional;

-   La concepció de la formació dual com a aprenentatge –entès com a al-
ternativa pedagògica a l’ensenyament– i acreditació de competències 
per mitjà de l’ocupació, i no tan sols com una simultaneïtat en el procés 
formatiu;

-   La predominança de l’enfocament “educatiu”, no “formatiu”, de l’ac-
tual formació professional que impedeix l’assoliment d’un sistema inte-
grat d’informació i orientació referit a les competències;

-   L’adaptació del sistema dual de formació a l’entorn cultural i social, així 
com també al teixit productiu de PIMES i autònoms, propis del nostre 
país;

-   Les diverses modalitats de l’alternança, depenent dels nivells d’integra-
ció i relació dels centres docents amb les empreses;
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-   La funcionalitat de l’acomboiament / tutoria dels estudiants de forma-
ció dual, a fi d’assolir un correcte enfocament de les “habilitats”;

-   La congruència de la cooperació de l’empresa amb els centres docents 
per tal de fomentar l’aprenentatge basat en problemes i per desenvo-
lupar competències professionals: learning by doing / learning by using; 

-   L’obligat replantejament de la percepció de l’empresa sobre la forma-
ció: de l’actual concepció reactiva / finalista –amb voluntat de superar 
“mancances” de l’ensenyament– a una visió proactiva, amb l’objectiu 
de desenvolupar les potencialitats de les persones;

-   La utilitat de la incorporació dels agents socials en la governança / ges-
tió del model dual de formació professional;

-   La possibilitat de la participació d’empreses en la confecció dels plans 
d’estudi;

-   L’avantatge de comptar amb mecanismes externs d’avaluació de la for-
mació dual, bàsicament a la professional.

-   Les competències professionals examinades en tots els nivells educatius per 
Ana Alegret, Jordi González Garcia, Ferran Mañé, Eulàlia Martínez Puig i Pere 
Puig-Calvó, però també a nivell universitari per Montserrat Álvarez, José 
Luis Bonet i Benjamín Suárez. Dels textos cal remarcar els punts següents:

-   La reflexió sobre conceptes com ara “competències” i/o habilitats ne-
cessàries: socials, cognitives, emocionals;

-   L’especificació de les competències “específiques” (domini lingüístic, 
matemàtiques, idiomes) i “transversals” o “genèriques” (de comunica-
ció, de gestió i les intra i interpersonals) que hom valora com a impres-
cindibles als diferents nivells formatius;

-   La vinculació de la capacitació dels professionals, com també de la seva 
adequació a les competències laborals, a la formació permanent;

-   La percepció dels ocupadors sobre el dèficit de competències dels ti-
tulats, com a resultat del desajust entre els curricula i la demanda del 
mercat laboral;
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-   La nova significació del concepte “talent” plasmat per donar resposta 
a les necessitats d’immediatesa, disrupció creativa i pensament digital 
que cada cop més exigeix la nostra societat;

-   L’apreciació de competències dels egressats universitaris cara a la fu-
tura ocupació en professions i perfils STEM (Science, Technology, En-
gineering, Mathematics) en un entorn digital conegut com “Societat / 
Indústria 4.0”.

-   El finançament públic dels estudis i també el funcionament del sistema de 
beques en els diferents nivells de formació –mitjana, universitària, profes-
sional, principalment– han estat tractats també per diversos autors, con-
cretament: Francesc Colomé, José García Montalvo, Eulàlia Martínez Puig 
i Mauro Mediavilla. Dels seus documents cal destacar-ne:

-   La inadequació de l’organització del sistema de finançament de la for-
mació professional i per a la professionalització;

-   La minsa repercussió de l’augment dels preus públics en la demanda 
universitària;

-   L’anàlisi de l’eficiència de les beques a fi d’assolir objectius educatius 
clars, d’estimular els estudis i d’avançar en la igualtat d’oportunitats;

-   La reflexió sobre el cost d’oportunitat que representen els estudis per 
a les famílies;

-   L’efectivitat de les diverses tipologies de beques (monetàries / no mo-
netàries: beques salari / compensatòries);

-   L’escassetat de les beques abans del nivell universitari;

-   La incongruència del termini actual (anyal) de vigència d’una beca;

-   L’ampliació de l’abast de les beques a altres actors (docents, pares...) 
a fi d’incentivar-los.

-   L’aportació de valor de les universitats a la societat i, en concret, la seva 
participació en la formació permanent ha estat objecte de consideració 
per part de José Luis Bonet, Xavier Llinàs, Xavier Marcet, Jordi Olivella, 
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Eva L. Ramos-Monge, Francesc Solé Parellada i Benjamín Suárez. D’entre 
la problemàtica analitzada en els seus documents, cal remarcar-ne:

-   La funció / missió de les universitats (formació, recerca i compromís 
amb la societat i el teixit productiu), més enllà de la interpretació re-
duccionista que les concep solament com a instrument de professiona-
lització d’alumnes;

-   La reflexió sobre possibilitat de decisió de les diverses universitats so-
bre l’adopció de models propis d’aportació de valor;

-   El compromís dels sistemes universitaris, a partir de la posada en marxa 
de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb la formació perma-
nent;

-   La identificació dels diversos marcs legals que constitueixen actual-
ment barreres que dificulten el canvi de les institucions universitàries 
centres a una resposta als reptes de futur plantejats per la societat;

-   La integració de la Responsabilitat Social Universitària (RSU) en els pro-
cessos de planificació estratègica de les institucions d’educació superi-
or;

-   La identificació de les accions de les institucions catalanes destinades 
a impulsar l’RSU;

-   La identificació de tres grans blocs en la formació permanent: la forma-
ció “formal”, la “informal” i la “no formal”;

-   La rellevància en la formació permanent dels entorns personalitzats 
d’aprenentatge actiu, amb metodologies més potents com project ba-
sed learning, case methodology, flipped classroom o àdhuc els tipus dife-
rents de cursos on-line (MOOC / SOOC / SPOC / COOC).

-   El foment de l’emprenedoria ha constituït l’objecte central de les aporta-
cions de Javier Asenjo, Gemma Calleja, César Llorente, Antoni Navío i Jordi 
Olivella. De les seves reflexions cal remarcar-ne:

-   Les conseqüències de diferenciar entre educació “sobre” i “per a” 
l’emprenedoria; 
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-   L’anàlisi de les experiències recents d’aprenentatge actiu vers l’emprene-
doria dutes a terme en universitats catalanes;

-   La identificació de perfils d’emprenedors dels usuaris dels serveis públics 
d’ocupació;

-   La definició d’un model per a la promoció i el desenvolupament de l’em-
prenedoria des d’agències públiques;

-   La descripció d’indicadors per a un model contextualitzat de competènci-
es professionals que ajuden a emprendre.

CONCLUSIONS

De tot el que s’ha exposat es desprenen les conclusions següents:

Pel que fa a la formació en les etapes secundàries:

√   la conveniència de la generalització de la formació per alternança, o dual, 
entesa correctament com una integració d’objectius “educatius” i “for-
matius” centrada en el foment de competències personals i en la cons-
trucció d’una identitat professional a llarg termini;

√   la necessitat d’establir i millorar un sistema integrat d’informació, orienta-
ció i inserció laboral a fi d’augmentar la capil·laritat del model;

√   la inadequació del seu sistema de finançament i dels sistemes d’incentiva-
ció, bàsicament la concessió de beques;

•  l’oportunitat que empreses, agents empresarials, sindicals i socials par-
ticipin activament en la governança dels models actuals de formació 
professional (FP).

En referència a la formació en les universitats i altres centres d’educació 
superior:

√   la inexcusabilitat de definir una estratègia per al sistema universitari ca-
talà en el seu conjunt, a fi d’adequar-se a la demanda actual i futura de 
l’entorn economicosocial que l’envolta;
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√   la urgència de reafirmar l’autonomia de cada universitat, tot reformant 
marcs legals i estatutaris i redissenyant processos i òrgans de decisió, a 
fi de permetre l’alineació dels seus objectius / aportació de valor amb la 
missió social que ha de desenvolupar cada organització;

√   la importància de la participació activa del personal de cada institució en 
l’aplicació, seguiment i control de les estratègies d’impuls de la responsa-
bilitat social universitària (RSU);

√   la inevitable consideració dels conceptes de “pertinença” i “talent” en 
el disseny d’activitats d’aprenentatge actiu i/o formació permanent per 
atendre les necessitats d’una societat 4.0;

√   la indispensabilitat d’actualitzar les metodologies per a l’aprenentatge ac-
tiu i formació en emprenedoria i innovació, basades en les competències 
professionals;

√   la idoneïtat d’introduir la cultura d’emprenedoria en les titulacions univer-
sitàries i d’augmentar la interrelació amb l’empresa.

En relació amb el mercat de treball:

•    el disseny de figures / modalitats contractuals i/o de sistemes de re-
tribució adequats per facilitar la inserció i/o reinserció en el mercat 
laboral;

•   la desarticulació de l’entorpiment del funcionament normal del mer-
cat que prové de la regulació governamental inhibidora de la negocia-
ció col·lectiva;

•   el necessari replantejament de les polítiques actives de les adminis-
tracions públiques per incentivar l’ocupació i garantir l’adaptabilitat i 
ocupabilitat a llarg termini;

•   la implantació de programes específics de formació i capacitació de 
joves i aturats de llarga durada.
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5.6 EL SECTOR PÚBLIC A LA CATALUNYA DEL FUTUR

Les conclusions han estat redactades per la Comissió Temàtica de l’Eix 6. 
David Ros Serra ha redactat les d’organització territorial, governança, 
sistema de finançament i regulació de la producció. Ivan Planas Miret ha 
redactat les conclusions de sostenibilitat i despesa. Han estat revisades 
conjuntament per Joaquim Coello Brufau (president), Ivan Planas Miret 
(vicepresident) i David Ros Serra (relator).

EIX 6 BLOC 1.- Organització territorial de Catalunya 

PONENTS: Joaquim Clusa, Isidre Llucià, Albert Miravet i Maite Vilalta 

1. Els nivells de l’Administració a Catalunya

Una Administració formada per l’Administració de la Generalitat així com pels 
948 ajuntaments, els 42 consells comarcals, les 9 vegueries, 3 consells de ve-
gueria, les 4 diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per les 3 entitats 
metropolitanes especialitzades i per un gran nombre d’entitats locals menors i 
mancomunitats, és lícit opinar que és excessiva i innecessàriament complexa.

Conclusió 1.1: El nombre d’administracions és excessiva i innecessàriament 
complexa. 

Criteris d’eficiència i sostenibilitat aconsellen organitzar l’Administració al vol-
tant de dos nivells: la Generalitat de Catalunya i el món municipal. 

Conclusió 1.2: Criteris d’eficiència i sostenibilitat aconsellen organitzar l’Ad-
ministració a Catalunya a partir de dos nivells d’administració, la Generali-
tat de Catalunya i el món municipal. 

2. Organització del serveis de la Generalitat

L’eficiència dels serveis pot portar a organitzar les unitats de serveis de la Ge-
neralitat en delimitacions territorialment no coincidents

L’experiència d’organització dels Mossos, feta amb criteris d’eficiència i soste-
nibilitat, en 103 centres de gestió i dels bombers en 151 parcs, demana que les 
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unitats de serveis tinguin una dimensió mínima, adequada per disposar de tots 
els mitjans tècnics corresponents, i l’equitat demana que la localització dels ser-
veis sigui raonablement homogènia en un territori i propera al ciutadà.

L’exemple dels serveis de seguretat a Catalunya

Des del punt de vista del comandament, Catalunya s’estructura en 64 àrees bà-
siques, de les quals 10 corresponen als districtes de Barcelona i 10 corresponen 
a l’agregació de dues comarques, a més de la desagregació lògica del Vallès 
Occidental en les àrees bàsiques de Sabadell i Terrassa, que estarien situades 
cadascuna a l’entorn del llindar de les 250.000 persones.

Les 10 comissaries dels Mossos d’Esquadra al municipi de Barcelona, posen de 
relleu que els serveis locals de proximitat s’han de tractar o gestionar en unitats 
submunicipals en el cas que es superi un cert llindar de residents o problemà-
tica, i que seria d’uns 200.000 residents en el cas dels districtes de Barcelona.
Ni la comarca ni la vegueria són l’estructura territorial generalitzada de Catalu-
nya per a la gestió dels serveis de seguretat.

L’experiència comparada de Dinamarca permet deduir que la unificació de les 
policies locals existents a Catalunya amb els Mossos podria portar a una major 
eficiència, i com a mínim a una reducció del cost.

Conclusió 1.3: L’organització territorial dels serveis de la Generalitat ha de 
respondre a una dimensió mínima, raonablement homogènia en el conjunt 
del territori i propera al ciutadà, no necessàriament coincident ni amb la 
vegueria ni amb la comarca.

3.  Organització municipal. Com determinar la dimensió geogràfica òptima? 
Com determinar el nombre d’usuaris òptim?

Un 78% dels municipis de Catalunya tenen menys de 5.000 habitants. La despesa 
per habitant dels municipis petits en actuacions de caràcter general, en benestar 
comunitari i infraestructures és més elevada que la dels municipis més grans. 

Si es relaciona el volum de població, el cost de provisió del conjunt dels béns i 
serveis prestats pels municipis, es conclou que el volum de població que perme-
tria minimitzar el cost de provisió estaria, segons el tipus de servei, per sobre 
dels 500, 5.000 o 20.000 habitants. En general, es conclou que hi ha més man-
cances en els municipis petits. D’una manera o altra diferents estudis mostren 
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que determinats serveis municipals es poden prestar en millors condicions a 
partir d’un determinat volum de població.

Cal, doncs, minimitzar el cost de provisió per habitant dels béns i serveis públics 
i, tal com indica la teoria, aquest cost depèn, fonamentalment, de l’existència 
d’economies d’escala en el consum i en la producció. També dels costos econò-
mics de les actuals disfuncions, especialment en la gestió.

Els ajuntaments dels petits municipis estan condemnats a treballar en unes 
condicions molt deficients, amb molt poca capacitat de maniobra pel que fa a 
una tramitació acurada dels diversos expedients que conformen l’activitat or-
dinària de la gestió administrativa, i gairebé sempre amb uns recursos humans 
i econòmics sensiblement insuficients en contraposició al que hauria de ser un 
model òptim de gestió i funcionament de la cosa pública.

Conclusió 1.4: L’estudi de l’àmbit competencial dels governs locals de Ca-
talunya, així com de la seva capacitat de despesa, mostren que l’eficiència 
en la prestació de determinats serveis municipals es pot obtenir en millors 
condicions a partir d’un determinat volum de població, que un dels estudis 
quantifica en 10.000 habitants.

Consegüentment,

Conclusió 1.5: L’excessiva fragmentació és una qüestió a resoldre amb la 
definició d’un nou model territorial.

Arribats a aquest punt hom es planteja com es pot resoldre la fragmentació de 
municipis. Serveixen aquí les experiències recollides sobre Dinamarca (que ha re-
duït el seu nombre de municipis de 398 a 98; 17,31 ajuntaments per milió d’habi-
tants) i de Portugal (308 ajuntaments; 28,54 ajuntaments per milió d’habitants).

El tema no és nou, ja que l’organització territorial ha estat sempre un debat viu 
al nostre país. Tant el Parlament de Catalunya com diferents autors des de fa 
anys han estudiat el tema.

Com es podria resoldre avui?

Al present Congrés s’ha presentat una proposta de model fonamentada en un 
exercici de racionalitat a partir de criteris i metodologia de recerca científica, 
de manera que el resultat que s’obté és l’establiment d’unes estructures ter-
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ritorials harmòniques adequades per tal d’obtenir una gestió i administració 
sostenibles. 

És per això que es planteja substantivar i institucionalitzar uns ens locals, la 
població dels quals, en cap cas —i sempre que sigui possible— estigui per sota 
del llindar dels deu mil habitants.

La implementació d’aquest model faria possible que el nombre resultant d’ens 
locals —inclosos els d’estructura interna agrupada— a Catalunya es mogués 
en una franja d’entre dos-cents i dos-cents trenta (30,6 ajuntaments per milió 
d’habitants).

Quines organitzacions municipals contempla aquest model?

La proposta preveu:

•   Mantenir aquells “municipis” que superin el límit dels deu mil habitants i 
siguin racionalment autosuficients i sostenibles de forma contrastada en 
la seva gestió.

•   Instaurar la creació de les “àrees bàsiques administratives”, com a en-
titats municipals d’estructura interna agrupada, que sumin conjunts de 
municipalitats o comuns, la suma de la població de les quals estigui per 
sobre del llindar citat dels deu mil habitants, i que, com en el cas dels mu-
nicipis, també siguin racionalment autosuficients i sostenibles, de forma 
contrastada, en la seva gestió.

Aquest model no defensa la supressió de municipis, però sí “fusionar” admi-
nistracions. L’essència del plantejament rau en un model on coexisteixin, i es 
fusionin, amb l’estricte respecte a la planta municipal tal com la coneixem avui 
dia, amb la racionalització de la gestió administrativa i política, donant com a 
resultat una estructura institucional a la cosa pública local de proximitat i re-
solutiva en la relació amb el ciutadà, i d’eficiència, eficàcia i excel·lència en la 
gestió politicoadministrativa.

El model territorial que es propugna té dues vessants: 

•   la racionalització municipal del territori, mitjançant la concentració d’ad-
ministracions locals amb l’objectiu que totes les entitats municipals siguin 
sostenibles; 
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•   i una descentralització interior de cada ens local amb un sensible apropa-
ment de l’Administració al ciutadà a través de la disposició de dos sotsni-
vells territorials en el si de cada ens local.

Aquesta proposta combina una estructura centralitzada en la seva infraestruc-
tura i maquinària administrativa bàsica, però descentralitzada en la seva ope-
rativitat.

Conclusió 1.6: Es proposa un nou model amb poques institucions locals: les 
“àrees bàsiques administratives”, i els “municipis” amb una divisió interior 
que assumeixi i respecti la planta municipal del país en la seva totalitat.

4. Resum del bloc 1, organització territorial de Catalunya

Del conjunt d’aportacions recollim que l’escenari ideal hauria d’anar 
aparellat amb una modificació de l’entramat institucional pel que fa 
a nivells de govern, amb només dos nivells d’administració: Adminis-
tració general de la Generalitat i Administració local/municipal, sen-
se altres agents intermedis, sense models estructurals allunyats de 
l’eficiència, l’eficàcia, i l’excel·lència, sense innecessàries duplicitats 
institucionals, administratives i polítiques, sense superposició d’es-
tructures polítiques i administratives amb confusió de competències, 
amb l’objectiu de la seva sostenibilitat; en què els principis democrà-
tics, l’apropament a la ciutadania i la participació quedin plenament 
garantits.

EIX 6 BLOC 2.- Governança i qualitat institucional 

PONENTS: Albert Carreras, Antoni Castells, Marçal Farré, Joan Anton 
Font, José Garcia Montalvo (bloc 5) i Jaume Renyer 

1.   El límit polític i econòmic de la governança catalana en el marc de la zona 
euro

Catalunya com a Administració subestatal dins de la Unió Europea té limitada 
la capacitat de gestió en disposar de pocs i fragmentats instruments de política 
econòmica, els quals només pot utilitzar dins dels marges que li deixa la política 
estatal.
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A diferència de la Comunitat de Madrid, que va haver d’ajustar el seu endeuta-
ment en els darrers anys de bonança, i a diferència del País Basc (que en dispo-
sar de fiscalitat pròpia va poder fer front a la caiguda dels ingressos, al desajust 
de l’endeutament i controlar millor les despeses), Catalunya, durant la crisi, va 
quedar completament en mans de l’estratègia de les polítiques estatals, entre 
les quals el pla per centrifugar l’esforç de reducció de les despeses en les po-
lítiques en mans de les CC.AA. (sanitat, educació i serveis socials), que per tal 
d’aconseguir-ho va fixar uns objectius de reducció del dèficit amb un esforç 
asimètric i instruments de control financer com el FLA i les condicions d’adhesió 
que l’acompanyen.

Conclusió 2.1: Catalunya, com a conseqüència de ser una administració 
subestatal sense política monetària pròpia i amb una molt reduïda capaci-
tat fiscal pròpia, ha tingut molt limitats els instruments de política econò-
mica, que han quedat reduïts a polítiques d’oferta, la qual cosa ha afectat 
la despesa (els grans serveis de salut, ensenyament, benestar... que admi-
nistra la Generalitat) en forma de reformes sempre discutibles i discutides, 
afectant les polítiques d’impuls econòmic i territorial, culturals i de gover-
nança local. 

2. Límits de la democràcia en el temps de la globalització

La Gran Recessió ha tingut conseqüències de gran abast (atur desbocat, una 
dècada per recuperar el PIB als nivells d’abans de la Gran Recessió, una caiguda 
sostinguda del PIB potencial, un seriós alentiment del comerç internacional, 
estancament prolongat i baixa productivitat i uns nivells d’endeutament histò-
ricament exorbitants.

A més d’altres conseqüències, tant o més importants que les anteriors, com 
l’augment considerable de les desigualtats en molts països avançats; i les con-
seqüències econòmiques negatives en termes de creixement i d’eficiència.

Aquestes preocupacions i el fracàs de les polítiques econòmiques aplicades a 
la zona euro ens porten a considerar tres grans qüestions: un nou equilibri es-
tat-mercat; el perill de reaccions que representen riscos per a les democràcies; i 
els límits de l’intergovernamentalisme en el cas del projecte europeu. Això ens 
condueix a plantejar-nos quin és l’àmbit territorial en el qual s’han d’exercir les 
polítiques econòmiques i ha reobert la qüestió clau de quin ha de ser el paper 
de l’estat en l’economia. Perquè el fet és que els estats nacionals, els estats 
membres de la zona euro tenen una capacitat només molt limitada per regular 
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de manera efectiva la demanda agregada en presència d’uns mercats altament 
integrats. 

En definitiva, sembla difícil aplicar polítiques d’impuls econòmic de manera 
sostinguda amb recurs a l’endeutament en un sol estat membre i que siguin 
les institucions tecnocràtiques, sense una veritable legitimitat democràtica, les 
encarregades de domesticar els mercats.

Tot plegat ens porta a les següents conclusions:

Conclusió 2.2: Hi ha la necessitat que existeixi una correspondència bàsica 
entre l’àmbit d’actuació de les organitzacions estatals (per poder polític) i 
el dels mercats per garantir un bon funcionament del mateix mercat, per 
proporcionar a la societat allò que els mercats no poden oferir (per exem-
ple, una distribució justa de la renda i la riquesa), per prevenir les crisis 
econòmiques i pal·liar-ne les seves conseqüències més nocives.

Ara bé, no qualsevol poder polític és acceptable, ni resol els problemes. No 
n’hi ha prou amb aquesta correspondència bàsica entre l’àmbit d’actuació de 
l’estat i el dels mercats. 

Quan es trenca la correspondència entre estats i mercats, tenim estats que po-
den ser nominalment sobirans, però el poder dels quals per regular els mercats 
és més que discutible. Podem tenir governs elegits segons les regles de la de-
mocràcia, però amb un poder més fictici que real, perquè és en altres instànci-
es (de caràcter intergovernamental en uns casos, tecnocràtic en d’altres) on 
s’adopten les decisions. 

Conclusió 2.3: Quan es tenen governs elegits democràticament però amb 
un poder més fictici que real, no tenim ni estats sobirans, ni una democrà-
cia global, ja que és en altres instàncies on s’adopten les decisions. Cal, 
doncs, que existeixi també la correspondència entre l’àmbit d’exercici de 
la democràcia i el del poder polític. 

3. Governança i qualitat professional

La cultura de gestió pública del nostre país barreja els rols de definició de políti-
ques públiques i de la seva gestió i aplicació, i obvia la professionalització de la 
gestió i eludeix a la pràctica eines de participació en el seu disseny.
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El legislador, tant a Espanya com a Catalunya, ha previst l’endegament d’un 
sistema de transparència i obertura de l’Administració que faci possible la go-
vernança o un règim de govern obert, dintre del context establert per les ins-
truccions de la Unió Europea.

Per aconseguir eficàcia, eficiència, intel·ligència i ètica professional, es reque-
reixen bons professionals, intel·ligents i amb bons valors, tot i que també li-
deratge institucional, amb la dualitat de lideratge polític (aporta legitimitat 
democràtica) i lideratge professional (aporta coneixements tècnics de gestió 
i capacitat operativa).

Es posa de manifest que, d’una banda, noves tendències en la gestió pública 
poden, a través de la cerca de la flexibilitat i la discrecionalitat, arribar a la des-
regulació i a la desinstitucionalització. En canvi, l’enfortiment institucional pot 
aportar a la societat seguretat jurídica per fomentar i afavorir el desenvolupa-
ment econòmic, per assolir el màxim desenvolupament humà i el major índex 
de felicitat dels ciutadans.

Tot i que la normativa, sobretot la desenvolupada a Catalunya, però també a 
l’Estat espanyol, a través de la transparència, dissenya un model de govern 
obert, la realitat de la pràctica de les administracions està força allunyada de la 
seva implantació real, i s’hauria d’establir de manera ordinària i continuada pre-
guntar i escoltar les opinions, propostes i iniciatives de la ciutadania. Per tant, 
hauríem de ser capaços d’incorporar-ho en els procediments administratius en 
els àmbits afectats i des d’un inici. Tenint en compte que aquests es tramiten 
electrònicament, s’ha de preveure també, des del moment inicial, la seva publi-
cació en els portals de transparència (amb la reserva que mereix la protecció 
de dades personals).

Conclusió 2.4: Cal institucionalitzar la funció directiva professional. 
Es requereixen bons professionals, intel·ligents i amb bons valors i lide-
ratge institucional, amb la dualitat, per una part del lideratge polític (el 
personal electe) i per l’altra del lideratge professional (el del personal que 
aporta coneixements tècnics de gestió i capacitat operativa).

Conclusió 2.5: Un model de gestió pública professional ens apropa a un mo-
del de governança, que permet aportar expertesa en el procés de presa de 
decisions i de disseny i implantació de polítiques públiques, sobre el seu 
seguiment, avaluació i millora, i en definitiva, per al manteniment i gestió 
de la intel·ligència institucional.
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Conclusió 2.6: Un model de govern obert hauria d’harmonitzar-se amb el 
dels països que ens envolten, i establir de manera ordinària i continuada 
la pràctica de preguntar i escoltar les opinions, propostes i iniciatives de 
la ciutadania.

Conclusió 2.7: La incorporació de l’Administració electrònica requereix una 
anàlisi prèvia de processos, per evitar que les ineficiències prèvies esde-
vinguin cròniques. La necessitat de models interrelacionats i no aïllats ni 
desconnectats hauria de possibilitar els mecanismes i automatismes neces-
saris per tal que les dades que es desprenen dels procediments tramitats 
electrònicament s’incorporin de forma automàtica al portal de transparèn-
cia, i al mateix temps passin al sistema de dades obertes (amb la reserva 
que mereix la protecció de dades personals).

4. Models de gestió publica local

La sentència del Tribunal Constitucional, 31/2010, de 28 de juny, liquida de fet 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 de tal manera que als successius 
Governs de la Generalitat no els ha estat possible actualitzar harmoniosament 
ni la regulació de la funció pública pròpia, ni la funció directiva, ni el conjunt de 
les quatre lleis vertebradores del règim local català aprovades l’any 1987, tot hi 
haver-ho intentat.

S’analitzen particularment les experiències dels ajuntament de Barcelona i 
Reus

Barcelona va arribar a disposar de quaranta-quatre societats, vuit organismes 
autònoms, quatre entitats públiques empresarials, participació en quaran-
ta-cinc consorcis i catorze fundacions, essent l’ajuntament de Catalunya que 
més havia diversificat els seus ens instrumentals, i aquest model es va expandir 
àmpliament al món local. El 2011 l’Ajuntament comença un procés de reestruc-
turació voluntària (no forçada per mals resultats econòmics o de gestió com ha 
estat el cas d’altres ajuntaments) dels seus ens instrumentals, que es va concre-
tar el juliol del 2012 en la reducció del conjunt d’empreses.

Un cas ben diferent va ser el de l’Ajuntament de Reus, que va promoure la crea-
ció generalitzada d’ens instrumentals tant per gestionar els serveis públics mu-
nicipals com les activitats empresarials que s’estenien a poblacions limítrofes. 
Per manca de sostenibilitat va haver de reconduir-se cap a un consorci amb 
participació majoritària de la Generalitat per assegurar-ne la continuïtat. A par-
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tir d’aquella data es va implementar un sistema de complementarietat entre 
funcionaris d’habilitació estatal i personal directiu que harmonitza les funcions 
de control previ de legalitat i economicofinancer, la planificació estratègica i la 
gestió gerencial del conjunt de l’Administració municipal i dels ens instrumen-
tals que en depenen, que ha resultat reeixit.

Conclusió 2.8: La crisi ha posat de manifest que bona part dels ajuntaments 
catalans han optat per reduir significativament el nombre d’ens instrumen-
tals creats la dècada precedent, en temps en què l’enginyeria organitzativa i 
financera facilitava la seva proliferació, per passar a un període en el qual no-
més subsisteixen les empreses públiques que efectivament presten serveis i 
productes que el seus respectius pressupostos o el mercat permet finançar.

Conclusió 2.9: Un model integral de gestió pública pensat en funció dels in-
teressos generals del comú dels ciutadans catalans permet compatibilitzar 
els rols del personal directiu amb les funcions de control jurídic i econòmic 
intern de les administracions, com a factors d’eficiència de la gestió pública.

Eix 6 BLOC 3.- Finançament i sistema impositiu 

PONENTS: Montserrat Bassols, Núria Bosch, Marta Espasa, Guillem 
López-Casasnovas, Alex Madariaga, Albert Miravet, Esther Pallarols i 
Col·lectiu Xnet

1. Anàlisi crítica del finançament català

Les principals característiques del finançament de Catalunya són: la insuficièn-
cia de recursos que comporta el desequilibri vertical (relació Estat - comuni-
tats autònomes); la manca de capacitat normativa i de gestió sobre els tributs 
cedits per part de l’Estat i l’absència d’equitat horitzontal (entre comunitats 
autònomes) i de l’acompliment del principi d’ordinalitat.

Arran de la crisi, la davallada d’ingressos impositius, l’increment dels dèficits 
públics i la llei d’estabilitat pressupostària, el Govern de Catalunya ha estat obli-
gat a aplicar polítiques restrictives de consolidació fiscal. La gran dependència 
de les finances catalanes en relació amb el Govern espanyol, dificulta que la 
Generalitat pugui prendre decisions sobre política tributària, així com la rendi-
ció de comptes i la perceptibilitat que els ciutadans poden tenir sobre els seus 
impostos i sobre la quantitat i la qualitat dels serveis.
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La manca de finançament ha tingut com a conseqüència la generació de dèficit, 
el qual s’ha hagut de finançar amb l’augment de l’endeutament per part de la 
Generalitat. Una dada important: la Generalitat no assoliria l’objectiu del 13% del 
deute fins a l’any 2047.

Conclusió 3.1: La insuficiència financera de Catalunya s’ha visualitzat de 
forma clara durant la crisi, ja que ha estat obligada a aplicar polítiques 
restrictives. La insuficiència de recursos que comporta el desequilibri 
vertical (relació Estat - comunitats autònomes); la manca de capacitat 
normativa i de gestió sobre els tributs cedits per part de l’Estat i l’ab-
sència d’equitat horitzontal (entre comunitats autònomes) i de l’acom-
pliment del principi d’ordinalitat. Catalunya en canvi necessita i aspira a 
tenir un finançament que impliqui més poder tributari, tant per prendre 
decisions sobre política tributària com per a la gestió completa dels im-
postos. 

Conclusió 3.2: El deute de la Generalitat de Catalunya és el resultat de 
les insuficiències financeres més que no pas de despeses excessives.

2. Disseny d’un sistema fiscal que respongui als grans reptes de futur

Es considera que el disseny d’un sistema fiscal integral ha de donar respostes 
als grans reptes de futur com són l’augment de la desigualtat, la sostenibilitat 
de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi climàtic, la globalització, la digi-
talització i l’evasió i el frau fiscal. 

Es planteja un sistema fiscal en què, a banda d’una reformulació dels principals 
impostos perquè assoleixin amb la màxima eficàcia els objectius recaptatoris i 
redistributius, hi juguin un paper important els impostos més innovadors, que 
tenen per missió corregir les fallades de mercat com són les externalitats nega-
tives de caràcter mediambiental, sanitari, social i econòmic.

Conclusió 3.3: Es planteja un sistema fiscal per assolir majors fites de 
recaptació i redistribució, que optimitzi l’assoliment de la resta d’ob-
jectius com són la neutralitat i la minimització dels costos indirectes, 
per aconseguir els grans reptes de futur com són l’augment de la desi-
gualtat, la sostenibilitat de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi 
climàtic, la globalització, la digitalització i l’evasió i el frau fiscals.
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3. Incorporar al disseny les noves tendències

El disseny d’aquest sistema ha de considerar les diferents tendències del moment 
com són: el capital i la robòtica estan reemplaçant part del treball, la qual cosa 
obligarà que la fiscalitat del valor guanyi pes respecte de l’alternativa imposició 
sobre nòmines; cal considerar els moviments de les plataformes de monedes i 
del blockchain en particular i l’anomenat computing cognitiu (machine learning)...

Una nova tendència important a considerar en la definició de la fiscalitat és 
aquella que defineix les bases de la tributació sobre els fluxos de caixa. Així a 
l’impost de societats amb deducció de les inversions (i no amortitzacions) i amb 
neutralitat a la seva font de finançament, ja sigui pròpia (recursos propis) o ali-
ena (endeutament). O a l’IVA basat en el principi de destí, neutre a l’exportació 
i equitatiu per al país importador que suporta la càrrega de l’impost.

Conclusió 3.4: Cal estar atents als canvis per adaptar la fiscalitat als nous 
paradigmes, així el reemplaçament del treball pel capital i la robòtica, els 
canvis tecnològics i les noves formes de comerç a les xarxes, les platafor-
mes de monedes i el blockchain, i el desenvolupament de la intel·ligència 
artificial aplicada a l’evolució de les màquines... Tot això afecta canvis en 
les bases de la tributació que obliguen a traslladar la imposició de nòmines 
al valor afegit, dels beneficis als fluxos de caixa; a traslladar la deducció de 
les amortitzacions a les inversions reals, a incorporar al finançament propi 
les actuals deduccions per capitals externs... Per evitar el frau o l’elusió, 
aquestes no poden ser polítiques d’un sol país.

4. Un model tributari català

Bona part del model català el tenim en l’Estatut retallat. Tanmateix...

Conclusió 3.5: Cal que el Parlament tingui plena capacitat normativa per-
què Catalunya disposi d’un sistema tributari realment autònom, amb res-
ponsabilitat fiscal pròpia, i es faci realitat la previsió estatutària que sigui 
l’Agència Tributària de Catalunya la que gestioni, recapti i inspeccioni els 
tributs que li permetin atendre les despeses generals i els serveis a la ciuta-
dania i a les empreses del nostre àmbit territorial.

Estructura del sistema fiscal

De les moltes característiques que ha de tenir el sistema fiscal en destaquem una. 
La simplicitat és el principi que s’oposa a la complexitat. Tenim un sistema tribu-
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tari complex. Tal i com està estructurat el sistema, bona part de la feina i de la 
responsabilitat de tramitar els impostos recau en el contribuent (a través dels 
mecanismes de l’autoliquidació); és per això que és rellevant realitzar un esforç 
màxim en la simplificació de la normativa fiscal i del procediment tributari.

Conclusió 3.6: Simplicitat vs. complexitat. Tant pel que fa al nombre d’im-
postos com pel que fa a la seva regulació, gestió, recaptació i inspecció. 
És necessari disposar de normativa, sistemes i dissenys administratius que 
ajudin a simplificar la tramitació de les obligacions tributàries, especial-
ment pel que fa a la liquidació i tramitació.

Simplicitat en l’estructura del sistema d’impostos 

Conclusió 3.7: Es considera important simplificar també el sistema d’impos-
tos, centrant-lo fonamentalment en els grans impostos directes que recauen 
sobre la renda i la riquesa, com l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, una imposició sobre les societats (reestudiant-lo en la línia del que s’ha 
comentat per tal de fer innecessària l’elusió fiscal), l’impost sobre la riquesa; 
i en els impostos indirectes, que recauen majoritàriament sobre el consum, 
com l’IVA, i els impostos especials, dins dels quals han de tenir un pes molt 
rellevant els que permeten corregir externalitats negatives, no només de ti-
pus mediambiental sinó també de caràcter social, sanitari o econòmic. 

[En les ponències hi ha moltes propostes de millora concreta que aquí per raó 
d’espai obviem.]

Simplicitat també en els nivells de l’Administració tributària

La simplificació en la gestió també l’aconseguirem racionalitzant (reduint) l’Ad-
ministració tributària.

Si partim d’un exemple com pot ser “un vehicle”, veurem els diferents tributs 
que comporta i la pluralitat d’administracions que hi intervenen: l’impost de 
matriculació es paga a l’AEAT, l’IVA per la compra a l’AEAT, l’impost de transmis-
sions patrimonials oneroses (segona mà) a l’ATC, l’impost de circulació (IVTM) 
es paga a l’ajuntament, l’impost sobre hidrocarburs es paga a l’AEAT, l’impost 
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es 
paga a l’ATC... En el moment que es parla de simplificar el nombre de nivells de 
l’administració, alhora que es propugna també la reducció del nombre d’ajun-
taments –veure bloc 1 d’aquest eix–, s’ha d’aprofitar per simplificar també el 
nombre d’administracions que intervenen en la gestió.
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Conclusió: 3.8: Simplificar el nombre de nivells d’administracions tributà-
ries, coordinant els diferents “poders tributaris”. Tant per simplificar la 
gestió de la pròpia administració (una administració pot gestionar per a 
la resta d’administracions respectant la titularitat dels impostos); com per 
simplificar al contribuent el compliment de les seves obligacions.

Simplificació de la imposició local/municipal

Veiem que la imposició local recau sobre els mateixos objectes que la imposició 
general. Així, els impostos que graven la renda, els que graven el patrimoni, els 
que graven el consum o despesa i els que graven el tràfic de béns. La simplifi-
cació del nombre de tributs permetria que la intervenció dels ajuntaments fos 
menor; per exemple en la gestió d’impostos com l’IBI, l’IAE, l’impost de circula-
ció (IVTM), l’impost sobre les plusvàlues (IVTNU) i l’impost sobre construccions 
(ICIO).

La titularitat dels tributs seguiria sent municipal, els ajuntaments podrien esta-
blir els tipus impositius, les bonificacions i alguns paràmetres de la pròpia or-
denació del tribut. Tanmateix, la gestió seria a càrrec de l’Agència Tributària de 
Catalunya i inclosa en la gestió dels impostos descrits sobre el capital i sobre el 
tràfic. 

Conclusió 3.9: Els ajuntaments són els titulars dels impostos locals. Tan-
mateix, la necessitat de racionalitzar la gestió dels tributs aconsella que 
es coordini i s’integri en la gestió dels impostos generals que graven els 
mateixos objectes tributaris a càrrec de l’Agència Tributària de Catalunya, 
simplificació que beneficiaria les administracions gestores (disminuirien) i 
els contribuents.

5. Frau fiscal i elusió fiscal

L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte 
secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscals a gran escala. Parado-
xalment quan l’economia va bé més creixen les desigualtats. 

Dues dades per conèixer la magnitud del problema: d’una banda, 2,6 bilions de 
dòlars del patrimoni financer privat d’Europa es troben en jurisdiccions extrater-
ritorials, fet que suposa pèrdues d’ingressos fiscals globals de 78.000.000.000 
de dòlars a l’any; de l’altra, la Generalitat de Catalunya l’any 2017 va efectuar el 
primer estudi del tax gap o bretxa fiscal (diferència entre la quota impositiva 
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que els contribuents haurien de pagar i la que realment paguen) segons el qual 
s’estima que la bretxa fiscal per als quatre principals impostos que gestiona 
l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va ser l’any 2014 de 789,8 milions d’eu-
ros.

Els recursos fiscals que es deixen de recaptar (el tax gap) són un dels factors 
que dificulta més la cohesió social, la qual es basa en serveis públics com l’edu-
cació, la sanitat i els serveis de benestar.

Tant o més important que el frau, és l’elusió fiscal, activitat que normalment es 
fa amb una planificació fiscal agressiva aprofitant les diferents legalitats inter-
nacionals per disminuir els impostos a pagar.

Lamentablement, les administracions tributàries s’han construït sobre la base 
del control d’economies i jurisdiccions locals tradicionals, en les quals destaca 
l’escassa col·laboració en l’intercanvi d’informació. No hi ha cas de corrupció 
important en què no es desviïn els fons obtinguts a jurisdiccions opaques. Així, 
en cas de persecució judicial, es dificulten els embargaments, ja que no podran 
ser localitzats fàcilment. 

Diferents accions s’estan desenvolupant en l’àmbit internacional: 

L’OCDE ha aprovat 15 accions dins del pla BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting) amb què es presenta un pla d’acció per evitar l’ús abusiu d’eines d’elusió 
fiscal (en part han estat traslladades al nostre ordenament intern en les últimes 
modificacions de la Llei de l’impost sobre societats).

El Parlament Europeu ha desenvolupat una tasca significativa en diferents co-
missions d’investigació i informes amb recomanacions concretes, algunes de 
les quals han estat portades a terme per la Comissió Europea i han acabat apro-
vades en directives i resolucions del Parlament i del Consell.

En l’àmbit espanyol la diagnosi del problema del frau fiscal i l’elusió fiscal no ha 
estat en el primer nivell de l’agenda política. Els estudis més significatius d’eco-
nomia submergida i de l’ús dels paradisos fiscals han estat efectuats per Oxfam 
Intermón o el Sindicat de Tècnics d’Hisenda (Gestha). Hi ha hagut la percepció 
fonamentada que l’acció contra el frau s’ha adreçat als que ja declaren, però 
que a l’Estat li costa adoptar mesures efectives sobre l’economia submergida i 
l’elusió fiscal a gran escala.
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Els ponents que han estudiat el frau i l’elusió no es manifesten optimistes, ja que 
en aquest tema no es visualitza un lideratge polític clar, la fiscalitat internacional 
no es troba adequadament adaptada per evitar un ús abusiu per part d’alguns, els 
organismes de control estan poc professionalitzats i despolititzats i disposen de 
pocs mitjans, hi ha dificultats per enfortir el paper dels “alertadors” (sovint se’ls 
tracta com a delinqüents) i cal modificar l’estructura, les normes i el component 
de la cultura ètica d’un país. Per aconseguir la col·laboració dels diferents actors, 
a més de canviar l’ètica calen també mesures de control i repressives eficaces.

Conclusió 3.10: Una major transparència en relació amb les activitats de les 
empreses multinacionals resulta essencial per garantir l’objectiu de les ad-
ministracions tributàries en la lluita eficaç contra l’erosió de la base impo-
sable i el trasllat de beneficis.

Conclusió 3.11: La transició cap a un nou model de relació cooperativa in-
ternacional pot requerir dècades, ja que sense unificació fiscal europea 
serà difícil que es plantegi una harmonització plena de la tributació directa 
europea. Això es veu molt lluny, ja que cal un canvi estructural de cultura 
tributària amb múltiples implicacions que afecten l’Administració i els ciu-
tadans.

Conclusió 3.12: S’observa una creixent acceptació d’un concepte de demo-
cràcia en què la ciutadania pugui controlar les seves institucions de forma 
distribuïda a través de mecanismes rigorosos de governança. Es considera 
que dins d’aquest marc s’enquadra, per un costat, el control ciutadà sobre 
les finances públiques i els moviments de fluxos cap a entitats o proveï-
dors a través d’un major nivell de transparència (amb mecanismes com el 
control distribuït dels fluxos financers, les eines p2p com el blockchain) i la 
implementació de canals que alliberin les dades i la informació i endrecin 
el seu processament i usabilitat. 

EIX 6 BLOC 4.- Sostenibilitat de les polítiques públiques

PONENTS: Virginia Astigarraga, Jordi Baños, Montserrat Bassols, Xavier 
Farriols, Guillem López-Casasnovas, Esther Pallarols, Ivan Puig, Ramon 
Roig i Anna Tarrach

La sostenibilitat és un concepte eminentment polític, o dit d’una altra manera, 
de decisió col·lectiva. És opinable el grau de pressió fiscal que una economia 
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pot suportar, com així ho demostra l’alta variabilitat internacional (especial-
ment si es considera la pressió fiscal efectiva, és a dir, tenint en compte el frau 
o el compliment fiscal). Més interessant és la solvència d’un sistema fiscal, en el 
sentit dels ressorts amb què compta la intervenció pública per fer front a rep-
tes econòmics i socials canviants. Aquí és molt important analitzar factors com: 
la incidència fiscal i el grau de capitalització de cada actuació financera, mante-
nir una perspectiva d’equilibri general de l’economia, de pressupost equilibrat 
a les finances públiques i de capacitat d’anàlisi de la incidència diferencial dels 
impostos, al llarg del cicle vital, inter i intrageneracionalment amb generacions 
superposades, especialment.

Amb capacitat recaptatòria minvada, la sostenibilitat de l’estat de benestar es 
qüestiona en tota etapa de cicle normal i baix fora de l’alternativa dèficit i fal-
tats de provisions de reserva, com ha estat especialment el cas de Catalunya, i 
altres economies europees al llarg de la darrera gran crisi. Per altra banda, els 
seus ressorts de solvència, per resoldre contra i procíclicament, amb bon funci-
onament d’estabilitzadors automàtics i flexibles polítiques fiscals discrecionals, 
són molt minsos. L’objectiu més bàsic és comptar amb informació (que és sem-
pre de naturalesa privada) per poder distingir a l’hora de tributar entre esforç, 
capacitat individual i sort, en un gradient que vagi de menys a més.

Sense reconduir el creixement de la despesa social o augmentar la pressió fis-
cal, el recurs al dèficit no és altra cosa que un engany comptable i una mostra 
d’insolidaritat cap a futures generacions. Salvar els nostres interessos corrents 
amb una despesa social que trasllada a deute el seu finançament implica que 
els nostres fills i nets hauran d’assumir el cost d’uns serveis dels quals no es van 
beneficiar.

Conclusió 4.1: Solucionar reptes fiscals com el de la sostenibilitat de l’es-
tat de benestar requereix analitzar el finançament contributiu i no con-
tributiu, considerant tant la perspectiva del benefici del contribuent i de 
l’usuari, així com la contribució d’ambdós. Requereix el coneixement de 
la tècnica fiscal d’actuacions per la via dels tributs, impostos o preus; de 
les deduccions fiscals o despeses equivalents; del finançament ordinari o 
extraordinari (dèficit i deute sota regla d’or, alienació oportuna d’actius 
a canvi de despesa en inversió o substitució d’endeutament). I finalment, 
si l’opció de resposta solvent és la impositiva, no ignorar l’excés de gra-
vamen (l’eficiència econòmica) lligada a cada categoria impositiva, i com 
l’equitat es ressent o millora els seus balanços d’acord amb cada instru-
ment utilitzat. 
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Conclusió 4.2: De forma estructural financem encara amb dèficit la nostra 
despesa pública traslladant a les generacions futures la nostra despesa so-
cial; excessiu pel que dona de si l’economia i l’esforç i compliment fiscal 
ciutadà.

Després d’un intens període de consolidació fiscal en què es van adoptar mesures 
de consolidació fiscal per tal de fer front a la situació de necessitats de finançament 
a curt termini, arriba el moment de prendre més perspectiva i projectar les finances 
de la Generalitat a un termini més llarg. La situació actual de les finances de la Gene-
ralitat fa necessària una anàlisi de la sostenibilitat per tal de ponderar les decisions 
futures i perquè el Govern i el Parlament prenguin les decisions oportunes per tal 
de no posar en perill la sostenibilitat de les finances de la Generalitat. 

Sobre aquest aspecte resulta fonamental, també, veure si la Generalitat té 
capacitat d’incidir i de quina magnitud, i si pot determinar una política fiscal 
que ajudi a reconduir les finances.

En aquest sentit és important analitzar en quin grau es poden modificar les 
polítiques d’ingressos i de despeses, prenent en consideració que la Generalitat 
disposa de poca capacitat per fer reformes estructurals, que bàsicament estan 
en mans del Govern central.

El que queda clar és que un escenari tendencial de les despeses (el que implica 
la continuació de les polítiques vigents, sense cap increment en la prestació, no-
més l’increment poblacional i estructura d’edats) resta per sobre del que marca 
la regla de despesa i, per tant, condueix a un incompliment d’aquest objectiu.

Aquests resultats mostren, doncs, la necessitat de dur a terme polítiques fis-
cals que contribueixin a la sostenibilitat de les finances. Amb tot, la necessitat 
d’assegurar la sostenibilitat financera de la Generalitat passa en primer lloc per 
fer una avaluació continuada de l’estat de les finances, per determinar aquelles 
actuacions que cal modificar, però sens dubte cal un major nivell d’una verita-
ble autonomia financera que permeti decidir els aspectes més rellevants de la 
política fiscal d’acord amb les necessitats i preferències dels ciutadans.

Conclusió 4.3: Garantir la sostenibilitat i sobretot la solvència de les finan-
ces de la Generalitat de Catalunya requereix un increment de la seva capa-
citat per realitzar reformes estructurals en la provisió de serveis públics i 
una molt major capacitat de fiscalitat sobre les bases impositives dels ca-
talans.
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Els tres grans objectius de planificació dels pressupostos públics són: la discipli-
na fiscal, l’eficiència assignativa i l’eficiència i l’efectivitat de la despesa. Deixem 
aquí de banda la seva funció de transparència i expressió de decisió col·lectiva 
de preferències a banda, no per menys importants sinó perquè no haurien de 
condicionar el problema de la sostenibilitat. 

La disciplina fiscal respon al control del dèficit, del deute i de la despesa agrega-
da, que es troben limitades, en la majoria de països del nostre entorn, a través 
de les anomenades regles fiscals que tenen per objectiu vetllar per l’estabilitat 
i la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini, mentre que a curt 
termini permeten actuar als estabilitzadors automàtics del pressupost, per tal 
de garantir l’efecte contracíclic de la política fiscal. 

L’eficiència assignativa busca prioritzar la despesa en funció de la utilitat margi-
nal social de la mateixa. És a dir, si el sector públic disposa d’un euro addicional 
per ser assignat, cal que aquest s’assigni on es generarà una utilitat social més 
gran, és a dir, on incrementi més el benefici per a la societat. 

L’eficiència i l’efectivitat de la despesa respon a la necessitat de ser eficient en 
la gestió de recursos públics i que la despesa tingui l’impacte desitjat. Si l’efici-
ència de la despesa pública es pot mesurar a través de la comptabilitat analítica 
o comptabilitat de costos, l’eficàcia de les polítiques públiques s’ha de mesurar 
utilitzant tècniques d’avaluació. 

Les normatives europees sobre estabilitat assenyalen com a principis bàsics: 
l’estabilitat, la sostenibilitat, la pluriennalitat i l’eficiència en l’assignació de re-
cursos. Aquests principis regeixen les finances públiques a la UE i dibuixen el 
marc en què s’han d’enquadrar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
en els propers anys.

En aquest context, els escenaris pressupostaris estaran molt condicionats per 
l’aplicació de la regla de despesa. Els increments de despesa seran molt minsos 
malgrat augments dels ingressos i, de ben segur, no cobriran les necessitats de 
la societat, que ben aviat hauran de fer front a reptes com l’envelliment de la 
població. En una situació de baix increment de la despesa i atesa la rigidesa dels 
pressupostos públics caldrà treballar en tres àmbits: (1) disposar d’uns escena-
ris pressupostaris pluriennals coherents amb un sostre de despesa compatible 
amb les regles fiscals, (2) buscar marges, espais fiscals, per fer noves coses dins 
els límits que imposin els sostres de despesa i (3) millorar l’eficiència i eficàcia 
de la despesa que sigui prioritària.
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Conclusió 4.4: Vetllar per la sostenibilitat i la solvència de les finances pú-
bliques requereix disposar d’unes regles de disciplina fiscal. L’adopció de 
sostres de despesa en escenaris plurianuals és una d’aquestes regles, que 
en qualsevol cas en el marc europeu seran inevitables i poden permetre 
realitzar una planificació adequada per concentrar els esforços a garantir 
l’eficiència assignativa (màxim benefici o utilitat marginal social dels re-
cursos públics) i l’eficàcia de les polítiques públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

Cercar una major eficiència en l’ús dels recursos públics per tal de generar els 
espais fiscals que permetin finançar iniciatives que donin resposta a les crei-
xents necessitats de la ciutadania. Per a l’acompliment d’aquesta fita, la gestió 
pública disposa d’instruments eficaços, com són la pressupostació per resul-
tats, l’avaluació de polítiques públiques, els processos de revisió de la despesa 
i la comptabilitat analítica. Tot i que aquests instruments, i els corresponents 
processos d’anàlisi i presa de decisions, s’han anat introduint en els darrers 
anys dins del sector públic català, la seva implantació encara dista de ser com-
pleta i efectiva.

No obstant, la implementació i explotació efectiva d’aquests instruments com-
porta la introducció d’importants canvis culturals i de model de gestió pública, 
els quals cal gestionar adequadament, mitjançant raonades estratègies de re-
forma i de gestió del canvi. Per un altre costat, esdevé altament rellevant poder 
comptar, o que es vagi desenvolupant de forma paral·lela, amb un ecosistema 
d’incentius o elements facilitadors envers l’eficiència pública (sistema de funció 
pública, models organitzatius de gestió per resultats/objectius, pressió per a la 
transparència i el rendiment de comptes...).

Conclusió 4.5: L’assoliment d’un major grau d’eficiència en la despesa públi-
ca esdevé un factor determinat a fi de facilitar un major benestar a la ciuta-
dania, mitjançant la provisió de serveis més cost-efectius i generant espais 
fiscals (estalvis) imprescindibles per alliberar recursos i finançar prioritats 
dins de contextos d’estancament o restricció dels recursos pressupostaris.

Les administracions públiques catalanes han desenvolupat instruments fa-
cilitadors com el pressupost per resultats, l’avaluació de polítiques públi-
ques, els processos de revisió de despesa i comptabilitat analítica, però cal 
seguir millorant i generalitzant-ne la implementació. 
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Millorar l’eficiència de la despesa de les administracions públiques catalanes 
requereix dotar-se dels millors recursos, instruments i governança. Això també 
inclou especialment la funció interventora. Aquesta adaptació requereix que 
en els seus plans de control s’estableixin uns criteris basats en l’anàlisi de riscos, 
tant des del punt de vista de les àrees a revisar, al marge de la forma jurídica de 
les entitats, com d’aportar un enfocament en el control lligat als processos de 
les organitzacions.

L’evolució de les modalitats de control a aplicar a les entitats del seu sector 
públic, orientades a l’establiment d’uns procediments i actuacions relatius al 
control posant èmfasi en la tipologia d’activitat, funcions i objectius de cada 
entitat, al marge de la seva forma jurídica, ha de permetre una millora en el 
desenvolupament de les tasques de control, extrem que requerirà també una 
revisió del paper dels òrgans de control intern existents en aquestes entitats. 

Conclusió 4.6: Garantir l’eficiència dels recursos públics requereix també 
un bon sistema de garanties. Una bona funció interventora és clau per a 
aquest control.

La funció interventora ha d’adaptar-se també als canvis en els models orga-
nitzatius i de governança de l’administració pública i transformar les seves 
modalitats de control. Ha de ser un aliat en la millora dels processos per tal 
de treballar amb el mapa de riscos i garantir el compliment dels objectius 
de les polítiques de cada entitat pública. 

La normativa reguladora tant de la gestió com del seu control ha d’anar en-
caminada a potenciar la competitivitat i atracció de talent al sector públic. 
Balancejant el guany dels instruments de control amb les barreres que pot 
suposar. 

Mesures preventives del procés, anàlisi de riscos, auditoria per mostreig, 
transparència i innovació en sistemes d’informació han de substituir el vell 
paradigma del control sistemàtic de l’adaptació de cada acte a la norma si 
es vol millorar l’eficiència del control. 

5. Models de provisió de serveis públics

El debat sobre les diferents formes de provisió de serveis públics està més pre-
sent que mai després del xoc social que ha suposat la darrera gran crisi o reces-
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sió econòmica. Aquesta anàlisi ha de ser lliure de dogmatismes o apriorismes, 
i ha d’estar basada en l’anàlisi dels excedents i de quina forma aporta en cada 
cas majors garanties per maximitzar el benefici social dels recursos públics. En 
l’àmbit dels serveis a les persones, l’Administració ha de poder buscar fórmu-
les alternatives a la provisió pública directa però amb mecanismes de licitació 
menys rígids que els que proveeix la normativa de contractació administrativa. 

Enmig d’aquest debat, però, apareixen amb força (i no tan sols en l’àmbit de 
la responsabilitat pública) noves formes organitzatives basades en el coopera-
tivisme (laboral o de consum) així com la resta d’iniciatives d’economia social 
que caldrà tenir en compte, ja que davant les dificultats en l’anàlisi del nivell 
d’excedent o benefici poden atorgar major acceptació o legitimitat social que 
el d’entitats amb accionistes inversors clàssics.

L’excedent del productor, però, sempre existeix i aquest no hauria de ser el 
criteri que prevalgui a l’hora de decidir la forma de provisió, a risc de renunciar 
a major capacitat inversora, major nivell real d’eficiència (per major productivi-
tat no necessàriament a costa de pitjors condicions laborals) i en determinats 
contextos un millor accés al finançament. 

Conclusió 4.7: La Gran Crisi no ha de conduir a la renúncia a cap forma de 
provisió de serveis públics. 

L’anàlisi de quina forma aporta més eficiència tenint en compte el reparti-
ment d’excedents (entre l’usuari-contribuent, els professionals i el produc-
tor públic o privat) ha de ser la base de decisió.

Les formes d’economia social apareixen amb força per generar major con-
fiança social davant la fallida d’alguns mecanismes de la relació publicopri-
vada, sense renunciar a aquesta última.

El concepte de col·laboració publicoprivada (CPP) incideix o és compatible, al-
menys, amb quatre aspectes de l’evolució del sistema:

Coherència amb la solidaritat, ja que la CPP permet ampliar l’abast de l’estat del 
benestar. Davant les dificultats creixents per fer front a la sostenibilitat d’un 
estat del benestar generós, caldrà política pública més selectiva –més lligada a 
la prova de necessitats i de mitjans– que universalista en el seu finançament (sí 
universalista en l’accés a uns resultats). És en aquest context que hi ha un espai 
important per a la col·laboració publicoprivada. 
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Coherència amb el canvi cultural, en la mesura que el sector privat tendeix a 
assumir realment la responsabilitat social corporativa (RSC) en els aspectes de 
gestió dels beneficis i, sobretot, en els que fan referència a l’àmbit laboral.

Coherència amb la innovació: La transferència de coneixement facilita la millo-
ra de la gestió. Hom destaca que l’ús de tècniques com l’anàlisi cost-benefici és 
molt important per a l’avaluació pública de projectes; tanmateix, d’acord amb 
aportacions recents, no sembla suficient per orientar la conveniència de desen-
volupar-los en col·laboració. 

Coherència amb la cooperació: En la regulació de problemes col·lectius i en la 
provisió de béns públics s’aconsella la coordinació i l’horitzontalitat. La gover-
nança de la CPP encaixa en aquesta tendència general.

La consolidació dels indicadors ex ante representatius de la bondat de les propostes 
de CPP podrien repercutir favorablement en l’assignació de recursos del sistema.

Conclusió 4.8: La col·laboració publicoprivada cal entendre-la més enllà de 
la clàssica relació de provisió de serveis públics per part d’agents privats. 
En un moment en què sembla que hi ha una estigmatització dogmàtica, cal 
entendre que les CPP són compatibles amb alguns elements que han de ser 
essencials en el desenvolupament del país: la solidaritat, el canvi cultural, 
la innovació i la interrelació en xarxes. 

EIX 6 BLOC 5.- Regulació del sistema productiu i altres polítiques sectorials

PONENTS: Joan Batalla, José Garcia Montalvo, Joan Hortalà, Anna Meri-
no, Amadeu Petitbò, Josep M. Raya i Adolf Todò. S’han tingut en comp-
te també les aportacions d’Ana Soria, Xavier Puig i Marc Realp de l’Eix 2, 
i també aportacions de l’Eix 8

No entrem en profunditat en l’anàlisi de la configuració de les autoritats de 
competència, ja que aquest tema es tracta a l’Eix 2 d’aquest Congrés. 

1.   La crisi immobiliària-bancària. Quin ha estat el paper del Banc d’Espanya 
(BdE) en la darrera crisi? 

Què va fer el BdE per frenar la bombolla creditícia i immobiliària? No gaire. El 
juliol del 2000 a la vista de com estava creixent el crèdit i malgrat la bonança 
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econòmica del moment, el governador del BdE, Luis Ángel Rojo, va posar en 
marxa unes noves provisions que es van anomenar provisiones contracíclicas o 
estadísticas, addicionals a les provisions específiques i genèriques ja existents. 
El mateix “pare de la criatura” deia anys després, un cop ja havia esclatat la 
bombolla, que la mesura havia estat del tot insuficient. Més enllà d’aquesta 
mesura, el BdE no va posar en marxa cap altra mesura destinada a frenar el 
creixement del crèdit.

Podia haver fet més? Segur que sí. De fet, en les compareixences que diferents 
responsables del BdE en aquella època han fet davant de la comissió del Con-
grés que analitza les causes de la crisi bancaria, ho admeten obertament.

Si el BdE hagués fet més per frenar el creixement creditici, les mesures preses 
haurien estat ben rebudes pels agents econòmics, polítics i socials? La resposta 
és clarament que no. Les provisions contracícliques van ser molt criticades pel 
mateix sector bancari. Si s’haguessin posat límits estrictes al creixement del 
crèdit, el conjunt de la societat hauria criticat durament que el BdE hagués fre-
nat un creixement (i per tant, una “festa”) que en aquells moments semblava 
virtuós i inacabable. Primer va ser l’“España va bien” d’Aznar l’any 1997 i final-
ment “el sistema financiero español es seguramente el más sólido del mundo” de 
Zapatero l’any 2008. I entremig “l’alegria” de tots plegats. Es va fer cada cop 
més evident que el BdE ja no era aquell regulador pràcticament omnipotent.

La desconfiança dels mercats financers cap a Espanya i el seu sector financer es 
va fer tan evident que va provocar el començament d’una etapa de control es-
tricte per part de tot tipus d’institucions de fora. La “troika” (BCE, FMI i Comis-
sió Europea) i l’EBA (European Banking Authority) es van instal·lar, literalment, 
als despatxos del BdE. El final d’aquest procés va ser la creació, el novembre 
del 2014, del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) bancària en l’àmbit euro-
peu, que depenia del BCE, i l’entrada en funcionament del Mecanisme Únic de 
Resolució (MUR) el dia 1 de gener del 2016, mecanisme aquest últim que s’ha 
estrenat amb la resolució del Banco Popular, amb algunes ombres sobre com 
s’ha portat a terme. 

A partir de la pèrdua progressiva de poder i autonomia del BdE enfront del po-
der polític es va retardar la solució de la crisi i va acabar provocant que aquesta 
crisi costés molts més recursos públics.
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Conclusió 5.1: Amb la integració d’Espanya a la UE bona part del poder re-
gulador ha estat transferit als organismes europeus. Tot i no tenir el Banc 
d’Espanya a la seva mà totes les eines per controlar el volum de crèdit de 
les entitats financeres, la manca d’autonomia enfront del poder polític va 
dificultar i retardar la implementació de mesures que podrien haver apai-
vagat la bombolla immobiliària i financera.

Conclusió 5.2: Tot i que la recomanació genèrica de la UE no és la de situar 
en tot cas les autoritats reguladores fora de l’entorn governamental, a la 
vista de les greus conseqüències hagudes, és palès que han de ser autòno-
mes del poder polític i respectar els principis de transparència i indepen-
dència en la presa de decisions. 

2. El cas del sector energètic

No és exagerat afirmar que el sector energètic a escala mundial es troba da-
vant d’un dels seus majors reptes, entre els quals destaquen l’evolució de la 
demanda energètica mundial, les millores tecnològiques experimentades per 
les energies renovables, el compromís global en la lluita contra el canvi climàtic, 
i el nou paper dels consumidors al mercat elèctric.

El model energètic actual es troba en una fase de transformació, impulsat per 
noves tendències que dirigeixen el sector cap a un model que asseguri el sub-
ministrament elèctric, competitivitat de costos, creació de valor i una major 
sostenibilitat ambiental.
Les energies renovables han crescut a l’empara de mecanismes d’ajudes públi-
ques que asseguraven un preu estable de l’electricitat generada per sobre del 
preu de mercat. El favorable marc regulador i el desenvolupament tecnològic 
han impulsat el creixement de les fonts d’energia renovable –en el cas espanyol 
especialment entre 2007-2012.

Aquest procés ha portat aparellat un increment en els costos totals del sistema 
energètic. La falta de transparència en la determinació d’aquests costos, així 
com els criteris de repartiment entre els consumidors, poden haver estat false-
jant la competència efectiva en l’àmbit comunitari.

L’OCDE i Nacions Unides, així com la pròpia Comissió Europea, es pronuncien 
preferentment sobre la necessitat que aquests organismes siguin veritable-
ment independents del poder polític.
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Conclusió 5.3: Amb l’ànim de corregir els efectes distorsionadors, el nou en-
focament de la política comunitària estableix una sèrie d’orientacions sobre 
la intervenció pública als mercats de l’electricitat, amb la finalitat de reduir 
al mínim les possibles distorsions que s’estiguin produint. Orientacions 
que evolucionen cap a plantejaments més orientats al mercat, on es reflec-
teixi de forma transparent l’evolució de l’estructura de costos de les tecno-
logies de l’energia i la creixent competitivitat dels costos al mercat interior 
europeu. Tanmateix, s’ha posat de manifest que la transició energètica és 
una realitat que per poder consolidar-se necessita una estabilitat de la re-
gulació que aporti certesa sobre les inversions, generi noves oportunitats 
de negoci i apoderi el consumidor.

3. Les primeres passes de l’economia col·laborativa

L’economia col·laborativa engloba aquelles noves realitats de treball, empresa-
rials i socials que creen espais digitals en els quals els ciutadans poden inter-
canviar els seus recursos. Aquest concepte engloba molts noms que descriuen 
alhora un conjunt d’agents i models socials i de negoci que tenen en comú la 
utilització de les tecnologies digitals, amb la finalitat que l’oferta i la demanda 
convergeixin prescindint dels intermediaris tradicionals: consum col·laboratiu, 
economia del compartir, economia entre iguals, economia de l’accés o econo-
mia sota demanda.

A Catalunya, a través del seu Parlament, s’han aprovat diferents resolucions 
per adaptar el marc normatiu per garantir la màxima seguretat jurídica dels 
consumidors, dels operadors econòmics i de les administracions públiques als 
nous supòsits d’economia col·laborativa, i impulsar la revisió de les normatives 
sectorials (llicències d’activitat, matèria tributària i sociolaboral) i l’elaboració 
d’un codi de bones pràctiques. 

La regulació d’aquest sector s’està aconseguint amb diàleg i els nous models 
de governança pública intel·ligent, de manera que l’economia col·laborativa i 
digital s’acabarà incorporant, de forma natural i harmoniosa, a les nostres vides 
quotidianes.

4. Una avaluació socioeconòmica del turisme a Catalunya 

Es fa una avaluació (en termes monetaris) no només dels beneficis i costos eco-
nòmics sinó també d’aspectes com els beneficis per a la imatge de la destina-
ció catalana o els costos d’un volum de turisme excessiu en determinats punts 
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turístics. La despesa directa de turistes provinents de fora de Catalunya el 2011 
es va xifrar en 9.695 milions d’euros i això va comportar la generació d’activitat 
(VAB) en l’economia catalana de 7.480 milions d’euros (que suposa al voltant 
del 4% de l’economia catalana).

S’avalua l’impacte del turisme sobre la fiscalitat i en particular, la taxa turística 
com a instrument fiscal que serveixi, no només per obtenir ingressos recapta-
toris sinó per corregir externalitats negatives. 

La recaptació total és gairebé de 2.047 milions d’euros i es discuteix que no 
s’utilitzi directament l’IVA en lloc de l’impost sobre els establiments turístics, si 
la finalitat és únicament recaptatòria. 

Prèviament a la introducció de qualsevol impost o taxa s’hauria de realitzar un 
estudi de l’impacte. Si el que es pretén és corregir externalitats, el disseny hau-
ria de ser a través d’un impost pigouvià (gravar productes, no turistes). La ma-
teixa crítica es podria realitzar a un impost sobre els restaurants, les entrades o 
les sortides a través de qualsevol tipus de transport (aeroport, port, cotxe...). 

5. Filantropia i fundacions

Les fundacions tenen com a missió principal atendre les necessitats d’interès 
general no cobertes ni per les AP ni pel sector privat. La societat civil no ha 
tingut més sortida que organitzar-se millor i reforçar-se per atendre aquestes 
necessitats.
Espanya té un marcat escepticisme en relació amb el paper que poden portar 
a terme les organitzacions de la societat civil (OSC), que es tradueix en una 
minvada generositat a l’hora de considerar la seva fiscalitat tot i que atenen 
necessitats d’interès general que no són ateses ni per les AP ni pel sector privat 
o pels particulars. 

Els efectes de la crisi econòmica, la irrupció de canvis tecnològics disruptius i les 
noves formes d’articulació social, reflex dels canvis demogràfics i d’uns nivells 
d’educació més elevats, exigeixen una reconsideració de la plataforma legal 
sobre la qual recolzen les fundacions i la mateixa filantropia, ambdues enteses 
com una inversió social caracteritzada pel fet que el valor creat i l’impacte so-
cial són superiors al valor invertit. Cal remarcar que la gestió de les fundacions 
està sotmesa a una estricta supervisió i a limitacions, que redueixen els graus 
de llibertat en relació amb la utilització dels recursos. Hom considera que cal 
eliminar les regulacions ineficients, malauradament nombroses.
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La filantropia no té un lloc específic en els Tractats europeus. Cal, per tant, el 
seu reconeixement tant en el marc legislatiu com en els drets fonamentals eu-
ropeus. Les barreres a la filantropia transfronterera suposen un gran desafia-
ment. Europa ha de caminar vers un concepte comú d’iniciativa privada per a 
finalitats d’interès general.

6.  L’anàlisi d’eficàcia i eficiència a l’hora de prendre decisions polítiques. El cas 
de l’habitatge

Tot i els significatius pressupostos que s’inverteixen en política d’habitatge, 
pràcticament no se n’avaluen de forma adequada els efectes (amb excepcions 
al Regne Unit i els EUA). No obstant això, és fonamental saber si els programes 
són efectius, eficients i si tenen efectes col·laterals i a llarg termini. Tot i saber 
que algunes polítiques són clarament ineficaces per aconseguir els objectius 
finals es segueix preconitzant la seva utilització per motius de guany electoral 
o simplement desconeixement.

Per poder realitzar una anàlisi, almenys ex ante, és fonamental analitzar els in-
centius que els programes generen en tots els agents que participen en els pro-
grames. Finalment, és important no pensar que programes que han funcionat 
en una determinada ciutat o país funcionaran en altres ciutats molt diferents en 
la seva estructura immobiliària i en els incentius dels diferents agents. Menys 
encara quan aquestes mesures o programes no han estat avaluats adequada-
ment.

7. El trilema com a mètode per avaluar el grau de regulació del mercat financer 

En el moment actual, la competència se suma a la qualitat i supervisió com a 
objectius òptims dels mercats financers. Es planteja, per tant, un “trilema” que 
en el seu context, com és sabut, no poden aconseguir-se simultàniament els 
tres objectius. Cal triar entre dos d’ells i negligir el tercer.

Si es vol aconseguir una competència viable i la maximització de la qualitat, 
caldria renunciar a la supervisió. Això, òbviament, no pot ser en un món en què 
reguladors i supervisors esdevenen imprescindibles.

Si es vol salvaguardar la supervisió i afavorir la competència, caldria renunciar a 
la qualitat del mercat. Aquesta possibilitat esdevé inoperativa, ja que la manca 
de qualitat portaria a l’estretor contractual.
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I si es vol implementar la qualitat, s’hauria de mantenir la supervisió i desconsi-
derar la competència. En termes d’eficiència, aquesta alternativa seria teòrica-
ment la més satisfactòria.

La pràctica vigent tendeix, d’alguna manera, cap a aquesta direcció en un marc, 
però, de notable imperfecció. 

Perquè a la qualitat i a la supervisió s’afegeix una competència, que si bé ho 
és, configura un mercat oligopolista i, per tant, visibilitza l’existència de plata-
formes que comporten la fragmentació del mercat amb les disfuncionalitats 
assenyalades que, al costat d’altres efectes no desitjats, afecten negativament 
l’eficiència. En aquest panorama, és clar que l’estructura actual és preferible al 
monopoli pur, però el plantejament d’un monopoli natural regulat milloraria el 
substrat oligopolista actual.

8. Consideracions finals sobre la regulació del sistema productiu

Veiem que hi ha punts de vista plurals en aquest tema, la tendència sembla en-
focada a què la necessària regulació d’alguns sectors distorsioni el mínim pos-
sible el mercat. Caldria considerar les especificitats d’aquests, de manera que 
el grau de la regulació no sigui uniforme i que es realitzi amb intel·ligència per 
assolir els objectius d’eficiència i sostenibilitat.
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5.7 L’ESTAT DE BENESTAR: NIVELL I PERSPECTIVES

1.- INTRODUCCIÓ

L’Estat del Benestar (EB) és un conjunt de polítiques consistents en la implan-
tació de transferències econòmiques o de la cobertura de serveis públics i soci-
als amb caràcter universal o selectiu, entenent que la seva cobertura podria no 
ser factible per a una part important de la població. Aquests serveis tenen com 
a finalitat maximitzar el benefici social, millorar l’equitat i cohesió social, garan-
tir unes condicions de vida adequades a la població (ensenyament, sanitat...) i 
evitar que les persones quedin desemparades en determinades circumstàncies 
de caràcter problemàtic (jubilació, malaltia, atur, incapacitat...). Solen finan-
çar-se a través d’impostos generals o cotitzacions socials, amb un grau més alt 
o més baix de progressivitat, però amb la intenció de contribuir a una veritable 
redistribució de la riquesa. 

Els darrers anys, com a conseqüència de la gran recessió econòmica (2007-
2015), molts Estats tenen problemes pressupostaris i sota la pressió d’organis-
mes com la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional (FMI) s’exigei-
xen reformes amb diferent contingut ideològic; uns aposten per una reducció 
dels serveis socials en nom d’una imprescindible austeritat, i d’altres, al con-
trari, veuen en la creixent disparitat entre rics i pobres un risc per a la cohesió 
social. En tot cas un debat que no es pot simplificar ni polititzar sense garantir 
la solvència i sostenibilitat del conjunt de polítiques de l’EB.

Generalment, es poden distingir diversos tipus de prestacions: les prestaci-
ons universals o selectives, que s’ofereixen a tota la població gratuïtament, 
i només requereixen que el beneficiari les sol·liciti (la sanitat, l’ensenyament 
obligatori...); les prestacions contributives, atorgades a persones que han co-
titzat a la Seguretat Social durant un període de cotització mínim determinat 
per la llei (el subsidi d’atur, la pensió de jubilació...); les prestacions subsidi-
ades, com per exemple l’habitatge social, del qual el beneficiari només paga 
una part del cost econòmic, segons les seves possibilitats econòmiques; les 
prestacions socials, atorgades a persones que estan sota el llindar de pobresa 
i tenen recursos escassos o nuls (les ajudes que presten els menjadors socials, 
els salaris socials...).
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La política social presenta una pluralitat i heterogeneïtat de fórmules, contin-
guts i valors, fet que explica l’existència de diferents models d’EB segons el 
grau en què el sector públic s’involucra en la provisió dels serveis i prestacions 
socials, el nivell de cobertura, els principis que orienten aquesta intervenció 
(universalització dels serveis, criteris d’elegibilitat i fonts de finançament) i el 
pes específic de les diferents esferes de la societat. Els models d’EB s’han des-
crit àmpliament en la literatura econòmica.

L’EB a Espanya i Catalunya s’identifica amb el model propi dels països del centre 
i del sud d’Europa, que, a grans trets, es caracteritza per una sèrie de presta-
cions socials fortament vinculades al treball, com les pensions i l’atur, que co-
existeixen amb un conjunt de serveis, finançats mitjançant impostos generals, 
entre els quals convé destacar els destinats a l’assistència sanitària i l’educació.

La descentralització competencial de l’Estat espanyol defineix una estructura 
pròpia, tant pel que fa al finançament de les diferents polítiques com a la seva 
prestació. Així, l’Estat és el responsable d’una part molt important de la des-
pesa social, atès que en depenen les prestacions vinculades al treball (pensions 
i atur). Per la seva part, les administracions autonòmiques són bàsicament les 
responsables dels serveis universals d’educació i sanitat, així com de determi-
nades prestacions assistencials específiques (rendes mínimes). En darrer lloc, 
les administracions locals tenen un paper destacable en l’àmbit de l’assistència 
social. Tot i la distribució competencial, hi ha matèries en què participen diver-
ses administracions. Aquest seria el cas de les polítiques actives d’ocupació, 
habitatge i suport a la família. 

Un tret diferencial de la prestació de serveis públics de l’EB a Catalunya sota 
cobertura pública és la seva provisió, amb igualtat d’accés per a una mateixa 
necessitat, per part tant d’organitzacions públiques, com privades o mixtes, 
sobretot sense finalitat de lucre.

Observem com l’impuls inicial de l’EB es va produir en un context de prosperi-
tat i creixement econòmic, en el qual l’Estat espanyol ha disposat dels recursos 
per invertir en aquesta missió. Constatem, a més, que quan els ingressos de 
l’Estat no han sigut suficients per sufragar les despeses d’aquestes polítiques 
s’ha acudit al finançament a través de l’augment del deute públic sota la creen-
ça que el creixement econòmic es sostindria en el temps.

Tanmateix, en l’actualitat assistim a una greu situació en la qual les finances de 
l’Estat s’han vist fortament perjudicades per la crisi econòmica. No només els 
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ingressos de les administracions públiques s’han reduït per diversos motius, 
sinó que a més els mercats financers es mostren recelosos amb l’economia es-
panyola, de tal manera que l’obtenció de finançament a través de l’increment 
del deute ha esdevingut cada vegada més costós.

No obstant això, s’aspira a aferrar-se i a mantenir dempeus l’estructura de ben-
estar erigida en temps de bonança, quan les finances de l’Estat estaven saneja-
des en bona mesura per un model productiu que ingènuament es va arribar a 
creure sòlid, sostenible i perdurable. 

Així mateix, el model de descentralització de l’EB ha centrifugat el dèficit a les 
CC.AA. amb un repartiment asimètric de l’ajust pressupostari entre nivells d’ad-
ministració pública que ha perjudicat greument el finançament de la sanitat, 
educació, serveis socials i dependència a Catalunya. 

El futur de l’EB ve condicionat pel model d’economia productiva d’un país, per 
les decisions sobre les fonts d’ingressos públics, pel grau de coresponsabilitat 
de l’usuari (lluny del quimèric “de tot, de franc i per a tothom”), per l’abordatge 
de l’economia submergida, per l’eficiència en la gestió de les despeses, i, per 
tant, sobre el model de prestació dels serveis públics, i pel rigor en la gestió de 
les finances públiques. L’EB no és perdurable ni sostenible si les decisions sobre 
el seu abast no van acompanyades de decisions sobre els ingressos públics que 
les han de sustentar. El repte és fer compatible un model de creixement econò-
mic sostenible amb un model d’EB sostenible. 

Per tant, el debat sobre l’EB és un debat holístic de país que no s’escapa de 
contradiccions entre la lògica econòmica, la social i la política. L’EB és irrenunci-
able, però s’ha de reinventar. 

Les aportacions que s’han rebut intenten obrir espais de reflexió sobre reptes 
concrets en diferents dimensions de l’EB i ajudar a tenir més elements per a la 
presa de decisions responsable des d’una òptica que ens implica a tots, polítics, 
administracions, empreses i ciutadans. I per fer-ho cal tenir autonomia de go-
vern i financera.

2.-  CAP ON POT ANAR L’ESTAT DEL BENESTAR A CATALUNYA, visió general del 
professor Vicente Ortún (UPF) i María Callejón (UB)

La hipòtesi de partida és que la qualitat institucional dels països passa perquè sigui 
individualment atractiu el que socialment ho és. No més Estat sinó millor Estat.
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A partir d’aquí és fonamental encertar en la forma de gestió de la producció de 
serveis en espècie de l’EB i de les condicions regulatòries que han de permetre 
millorar l’impacte de l’EB. L’efectivitat de les polítiques públiques, fiscals i des-
pesa, és clau per a la sostenibilitat de l’EB.

No hi ha cap contradicció entre l’augment de la productivitat i la competitivitat 
de les empreses d’un país i la consolidació del seu EB. L’EB és compatible amb 
l’eficiència dinàmica orientant-lo al workfare, ja que la seva sostenibilitat depèn 
del nombre i productivitat dels futurs treballadors i contribuents. 

De l’estudi dels determinants de la despesa social i el seu impacte en el creixe-
ment econòmic dels països actualment desenvolupats des de finals del segle 
xviii, es conclou que el gran avenç de la despesa social s’explica per la democra-
tització de les societats, l’envelliment de la població i el creixement de la renda. 
L’EB s’ha desenvolupat millor en aquells països amb major homogeneïtat so-
cial, en els quals ha resultat més fàcil simpatitzar amb la situació de necessitat 
d’un tercer.

Perquè l’EB sigui efectiu cal centrar l’atenció en: 1. Què i com es gasta: les pres-
tacions públiques són per a tots, però no són totes; ens falten atencions efec-
tives i ens sobren atencions inadequades. 2. Com es decideix: la legitimitat del 
paquet de prestacions que s’estableixi depèn d’una major transparència dels 
processos decisoris. 3. Com es finança: les bases impositives molt sensibles (les 
que poden emigrar o deslocalitzar-se) s’han de gravar menys que les poc sen-
sibles; ser una mica regressiu resulta millor que no ser-ho en absolut i facilita 
majories parlamentàries.

A l’Estat espanyol ha dominat una resposta lineal a la crisi per recuperar la con-
fiança internacional. En el camp de les pensions s’ha satisfet a la Unió Europea 
i s’han ajustat les pensions futures a les cotitzacions previstes mantenint el seu 
pes entorn del 12% de PIB en les darreres dècades. En la resta d’àmbits de l’EB 
no ha existit una estratègia clara de reforma. 

El balanç EB Espanya/Catalunya és matrícula d’honor en Sanitat, aprovat just 
en Educació, suspens en Polítiques Actives d’Ocupació, Habitatge, Lluita contra 
la pobresa i Finançament. En Pensions s’ha acomplert amb les exigències de la 
Unió Europea.
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Les tres grans recomanacions de polítiques que els autors del World Inequality 
Report 2018 formulen són: major progressivitat impositiva; registre global en 
què consti la propietat dels actius financers (antídot al blanqueig de capitals, 
l’evasió fiscal i la creixent desigualtat); millor accés a l’educació i les ocupacions 
ben remunerades.

En els països desenvolupats l’educació constitueix la variable més explicativa 
de l’estat de salut que juntament amb la renda són els factors més explicatius 
de l’EB. L’educació com a inversió en capital humà és la que pot permetre a 
un país millorar la seva productivitat i consolidar la seva cohesió. Una millor 
educació es correlaciona no només amb el fet d’estar ocupat amb sous més 
alts i millor salut sinó també amb major confiança en la societat, més efectivitat 
en l’actuació política i participació més elevada en les tasques de voluntariat 
social. Per igualar les oportunitats cal centrar-se en l’educació preescolar i la 
primària complementada amb una despesa social centrada en els nens i nenes 
amb major risc d’exclusió.

Clau també és reformar les polítiques actives d’ocupació. Cal activar els atu-
rats des del primer moment, formació especialitzada adaptada a cada aturat, 
assessoria en la cerca d’ocupació, reforma del sistema públic d’ocupació amb 
prioritats clares per encertar en les polítiques més eficients.

Tanmateix, l’èmfasi es posa en el paper de l’Estat. Sense un Estat eficaç els 
països fracassen. Segons Charron et al. (2015), els tres factors que determinen 
les diferències en la qualitat de la governança entre països són: 1. Una gestió 
pública professional amb una separació estricta entre les carreres de polítics i 
funcionaris; 2. Descentralització i autonomia en la gestió dels recursos humans; 
i 3. Transparència entesa com l’accés a la informació pública (sense publicitat ni 
amagant els mals resultats) i llibertat de premsa.

L’Estat espanyol ha de millorar la gestió pública. Ha arribat el moment d’intro-
duir en un horitzó de 30 anys la idea i pràctica de la competència per a la com-
paració en qualitat (universitats, centres educatius, centres sanitaris...) sense la 
necessitat dels mercats. No hi haurà millor gestió pública sense una millor polí-
tica, una millor governança, un concepte que inclogui la revisió del finançament 
dels partits polítics, la responsabilitat, la resolució dels conflictes d’interessos i 
la professionalització i independència de les funcions executives del sistema. La 
racionalitat tècnica i la legitimitat social dels processos de decisió requereixen 
un bon govern.
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3.- ANÀLISI I REPTES DE L’ESTAT DEL BENESTAR 

a)  SANITAT – La producció eficient i equitativa de salut, pel professor Pere Ibern 
(UPF)

Hi ha tres missatges clau a considerar davant l’eficiència i l’equitat en un siste-
ma de salut. El primer, la seva definició i el context de criteris i principis que el 
fan possible. La segona, conèixer amb precisió mesures explícites d’eficiència 
i equitat, tractant d’agregar la informació disponible per treure’n conclusi-
ons clares (una de les dimensions clau de l’eficiència és la productivitat dels 
serveis de salut). Tercera, la necessitat d’establir consensos per tal que les 
decisions públiques siguin fermes i permetin una aplicació satisfactòria. Sen-
se consensos, la proclamació d’eficiència i equitat com a principis del sistema 
de salut acaba essent tan sols una retòrica fruit de l’oportunisme polític del 
moment.

L’objectiu més obvi d’un sistema de salut és obtenir un bon nivell mitjà de salut 
(una millor esperança de vida en bona salut). Tanmateix, si tenim en compte 
que els punts de partida són diferents cal considerar un altre objectiu: oferir 
oportunitats equivalents per a la salut. 

Això vol dir preocupar-nos per millorar les condicions que la determinen. La 
producció de salut cal comprendre-la des d’una perspectiva diferent a la con-
vencional, convé pensar en termes col·laboratius. No és tant que hi ha una que 
produeix i un que rep el producte. En la mesura que la producció de salut és 
fruit de la interacció dels determinants de la salut convé posar l’èmfasi en ca-
dascun d’ells, en la seva contribució i en la capacitat que aportin una major 
eficiència i equitat a la salut i benestar de la població. Cal centrar-nos, doncs, en 
aquells determinants modificables: els hàbits saludables (economia del com-
portament), l’entorn físic, l’entorn econòmic i social (Pla Interdepartamental 
de Salut Pública-PINSAP), i els serveis de salut des de la perspectiva de la de-
manda (finançament, prestacions i accés), de l’oferta (provisió de serveis, orga-
nització, propietat, contractació), i des de la interacció entre oferta i demanada 
(sistemes de pagament i preus, pressupostos i fixació de prioritats).

Com a objectius últims d’un sistema de salut hi ha tres opcions: 1. Aconseguir 
els guanys en salut més importants amb una aportació de recursos determi-
nada, sense tenir en compte si això vol dir concentrar els guanys en un grup 
social; 2. Aconseguir la distribució més justa de salut amb una aportació de re-
cursos determinada, sense tenir en compte el nivell actual de salut assolit; 3. 



163

Resum i conclusions dels diferents eixos 

Aconseguir un equilibri adequat entre els guanys en salut per a una aportació 
de recursos determinada sotmesa a la restricció de distribuir de forma equita-
tiva els guanys en salut en grups socials. La rellevància de posar-nos d’acord en 
quina d’aquestes tres perspectives adoptem resulta fonamental per enfocar 
qualsevol orientació que representi una innovació i millora sobre la forma de 
producció de salut actual.

Els principis que fonamenten una opció equilibrada entre eficiència i equitat 
són: a) Responsabilitat individual (persones responsables de la seva vida i dels 
comportaments que afavoreixen una bona salut); b) Equitat (vetllar perquè la 
distribució de la longevitat i qualitat de vida sigui acurada entre la població); c) 
Eficiència (procurar el major valor per als recursos disponibles per a la salut; el 
criteri d’eficiència en termes dinàmics és la sostenibilitat); d) Professionalisme 
(les decisions dels experts en l’àmbit clínic i del govern tenen un impacte en la 
salut dels ciutadans); e) Transparència (els procediments col·lectius de decisió 
sobre l’assignació de recursos han de ser coneguts i fruit d’un debat públic).

Els principis d’equitat i eficiència s’han considerat sovint com un dilema. Al 
sector salut aquesta consideració ens cau més lluny. Una distribució de la sa-
lut més equitativa és un objectiu al qual una producció eficient de salut hi 
ha d’acabar contribuint. El que busquem és millor salut i menys diferències 
evitables de salut.

S’ha demostrat que l’única manera satisfactòria de garantir la cobertura del 
risc d’emmalaltir és l’assegurança social obligatòria per als ciutadans finançada 
públicament de forma majoritària, convivint amb l’opció d’assegurança com-
plementària privada que majoritàriament serà duplicada.

L’objectiu final de tota política sanitària descansa sobre la millora de la salut 
poblacional i el benestar individual. L’any 2006, la Unió Europea va considerar 
que els sistemes de salut són un pilar de la protecció social, de la cohesió i de la 
justícia social, i assenyala que la universalitat, l’accés a l’assistència sanitària de 
qualitat, l’equitat i la solidaritat són els valors europeus compartits. En aquest 
marc i en el seu desenvolupament és on es fonamenta la política sanitària des 
d’una perspectiva dels fets i les decisions públiques.

Tanmateix, l’adopció de decisions públiques en relació amb aquests valors es-
sencials requereix un consens polític i social. Cal, doncs, una política sanitària 
basada en el consens per tenir un sistema eficient i equitatiu. I saber allò que 
funciona amb un criteri expert i objectiu ha d’ajudar a millor les decisions.
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A Catalunya la Comissió de Salut del Parlament va acordar el febrer del 2013 im-
pulsar els treballs per disposar d’un document de bases per a un Pacte Nacional 
de Salut en el marc d’un model propi. Hi van participar els grups parlamentaris 
i el conjunt d’agents del sector. Es van prendre com a referència els blocs que 
segons l’OMS han de constituir un sistema sanitari: finançament i cobertura, 
professionals, prestacions i catàleg de serveis, model de serveis, avaluació i 
transparència i governança, i se n’hi van afegir dos més: recerca i innovació i 
compromís ciutadà. 

Al mateix temps, el Consell Assessor per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari 
(CASost), un dels consells assessors del President de la Generalitat, emetia un 
conjunt d’informes que establien pautes i recomanacions regulatòries amb l’ob-
jectiu d’impulsar canvis per a la millora de l’eficiència i l’equitat en entorns com 
l’assegurança privada, la contractació pública o el mercat farmacèutic, incorpo-
rant una perspectiva comparada sobre les opcions preses en altres països.

Des del coneixement expert tot està escrit, i el que manca és el consens polític, 
i sense consensos, no es pot avançar efectivament i de manera sostenible en 
l’equilibri de la funció de producció eficient i equitativa en salut.
 
En l’àmbit de la Sanitat s’inclou la reflexió sobre l’abordatge de l’Alzheimer 
a Catalunya, la seva implicació sanitària, econòmica i social per part d’Antoni 
Gelonch de la Fundació ACE.

És evident que estem assistint a importants canvis demogràfics i econòmics, 
que probablement s’acceleraran amb el pas del temps. Aquests canvis antici-
pen una societat catalana avançada però molt envellida, i per tant, afectada 
en un grau significatiu per malalties neurodegeneratives, cada cop més croni-
ficades, i sustentada per una estructura productiva i economicofinancera més 
feble. 

Les estadístiques demostren que la demència constitueix la principal causa de 
discapacitat i dependència de les persones grans, i comporta una morbiditat i 
una mortalitat molt importants, la qual cosa suposa un cost econòmic, social i 
sanitari de primera magnitud. Al voltant del 6% de les persones més grans de 
60 anys pateixen la malaltia d’Alzheimer (MA), una xifra que puja al 9,6% entre 
les persones majors de 70 anys, i es calcula entre el 20 i un 40% de les persones 
majors de 80 anys.
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Segons dades de l’OMS i els diferents Reports anuals de l’Alzheimer’s Disease 
International, l’Alzheimer produeix un increment de costos de l’atenció crònica 
per als governs i les comunitats, i una pèrdua de productivitat per a les econo-
mies. L’anàlisi dels costos directes, indirectes, intangibles, formals i informals 
associats al diagnòstic, tractament i assistència als malalts d’Alzheimer ens 
aporta informació per actuar preventivament. Conèixer la magnitud del repte 
econòmic i social és la primera condició per guanyar-lo.

Així mateix, cal tenir clar qui exerceix la funció de cuidador i quines són les ca-
racterístiques d’aquests cuidadors. L’emergència de nous models familiars pot 
conduir a una major soledat i majors riscos d’aïllament social.

L’important caràcter estructural dels factors demogràfics, socials, econò-
mics, culturals i polítics que impacten en els afectats, les seves famílies, i 
sobre la societat en el seu conjunt, fan i faran ineficaces i inviables les so-
lucions improvisades, resultat de les polítiques de les administracions pú-
bliques canviants i amb objectius a curt termini, i obligarà a desenvolupar 
estratègies i polítiques globals de consens, preventives i de llarg abast tem-
poral.

Caldrà desenvolupar eines de prevenció primària (control factors de risc/hàbits 
de vida saludables/estimulació cognitiva) i/o secundària (estimulació cognitiva) 
que evitin o endarrereixin l’aparició de la malaltia, eines d’ajuda mútua, de res-
ponsabilitat social i col·lectiva, conscients que en la perspectiva 2050, ens en-
frontem a unes despeses totals que oscil·laran entre els 7.000 i els 7.700 milions 
d’euros a Catalunya, i aquest és un repte econòmic, social i cultural que la socie-
tat catalana, en el seu conjunt, s’ha de plantejar i intentar guanyar. L’aposta per 
l’avaluació i la recerca del model seran clau per abordar estratègies i orientar 
les polítiques públiques.

b)  SERVEIS SOCIALS I DEPENDÈNCIA - El llarg i inacabat procés de desplega-
ment de la Llei d’atenció a la dependència, per Júlia Montserrat

Després de més de 10 anys del desplegament de la Llei 39/2006, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LAPAD), de manera subtil i sense debat pressupostari, mitjançant l’aplicació 
de les mesures d’estabilitat pressupostària del RDL 16/2012 assistim a la “refun-
dació de la LAPAD”, configurant una “LAPAD disminuïda”, la qual retalla drets 
de les persones beneficiàries, rebaixa l’oferta i la qualitat assistencial, redueix 
el pressupost destinat a l’atenció a la dependència i incrementa els ingressos a 
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través dels copagaments. L’única mesura positiva que inclou és l’extensió de la 
prestació de “l’assistència personal” a tots els graus de dependència. 

El gruix de les retallades va recaure en les prestacions econòmiques (-4%), es-
sent la prestació econòmica de cuidador familiar la més afectada. Pel que fa a 
les prestacions en serveis, en conjunt no disminueixen però el detall nostra que 
sí ho fan la teleassistència i el servei d’atenció domiciliària (SAD), reflex de les 
retallades pressupostàries que van patir les corporacions locals. 

L’indicador de despesa d’atenció a la dependència d’Espanya en el 2015 és de 
0,8% sobre el PIB i representa aproximadament la meitat del que gasta la mitja-
na de països de l’OCDE (1,7%). 

Entre els problemes més punyents cal assenyalar el de la gestió dels “llimbs 
de la dependència”, que provoca malestar als usuaris que tot i tenir dret a 
gaudir de prestacions, veuen com passa el temps sense poder tenir accés al 
servei o prestació econòmica que els correspon. La simulació del cost que 
representaria reduir a la meitat la llista actual de persones que estan en els 
“llimbs” significaria un increment de 1.521 milions d’euros a l’any al conjunt 
de l’Estat espanyol.

El marc regulador de la Llei és rígid i deixa poc marge d’actuació a les Autono-
mies perquè puguin desenvolupar el seu propi model de prestacions, probable-
ment més adequat a les característiques dels seus usuaris.

La Llei ha vingut acompanyada d’un model de finançament clarament insufi-
cient que dificulta el seu desplegament. Les Autonomies assumeixen el dèfi-
cit econòmic resultant d’un model mixt de finançament, i hauran de continuar 
augmentant els seus pressupostos destinats a l’atenció a la dependència, en 
major proporció a la que els tocaria fer-ho en un sistema madur, si volen accele-
rar la reducció del nombre de beneficiaris en llista d’espera.

La simulació realitzada del que significaria equilibrar el finançament de l’AGE 
amb el de les Autonomies incrementa en 1.664 milions d’euros la xifra actual-
ment aportada per part de l’Estat. Així mateix, moltes veus acreditades recla-
men la revisió del model de finançament de la LAPAD per tal que les Autono-
mies, a més de més recursos, tinguin un major marge de maniobra en la gestió 
i no hagin d’estar supeditades a demanar mensualment a l’AGE els recursos 
necessaris per fer funcionar el Sistema.
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El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència haurà d’estabilitzar-se 
abans d’afrontar els reptes del futur immediat de l’entrada massiva en l’edat de 
jubilació dels components de la generació dels baby-boomers.

A fi de poder resoldre el progressiu gap entre necessitats i oferta de serveis 
d’atenció a la dependència, cal passar de polítiques reactives a polítiques pro-
actives per tal de preveure i promoure l’autonomia personal.

c)  EDUCACIÓ – L’educació i el coneixement, factors dinamitzadors centrals de la 
societat i la nova economia, de J. Mateo

La incertesa de viure en un món en canvi continu complica la fixació dels objec-
tius formatius i de les polítiques educatives.

El concepte estratègic de la societat del coneixement està associat a la revo-
lució tecnològica en què estem immersos i requereix alts nivells de coneixe-
ment de qualitat, compartit per grans sectors de la població, i una alta capa-
citat per gestionar-los competentment. Cal dissenyar nous plantejaments 
metodològics i enfocaments pedagògics per tal de presentar el coneixement 
de manera integrada, facilitant-ne la comprensió holística i orientant-lo a la 
interpretació i intervenció en contextos reals cada vegada més sofisticats, 
guiant-se per un profund compromís ètic i un ampli exercici de responsabi-
litat.

El coneixement és la base de la nova economia, i tan important és la creació de 
coneixement com la seva gestió i distribució entre els ciutadans. Aquí rau la im-
portància dels sistemes educatius com a gestors de la construcció i distribució 
del coneixement entre la població. 

El canvi de paradigma pivotarà fonamentalment en l’aprenentatge, en el 
desenvolupament competencial de les persones, en la capacitat d’aprendre a 
aprendre, en la capacitat d’emprar el coneixement en contextos específics i en 
resposta a demandes específiques.

D’aquí que les tendències actuals d’ocupació estan posant en dubte el vincle 
llargament consolidat entre educació formal i ocupació i, reforcen l’aposta per 
l’educació al llarg de tota la vida com a pedra angular de les polítiques educa-
tives. 



168

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

La mobilitat constituirà un dels eixos de l’educació moderna. Per fer-la possi-
ble caldrà intensificar la formació plurilingüe i pluricultural dels nostres estudi-
ants, però també caldrà tenir en compte que els nous models de coneixement 
i transferència de competències requeriran noves formes de reconeixement, 
validació i avaluació d’aprenentatges.

En aquest context, la innovació com a cultura de funcionament ordinari esdevé 
un factor fonamental en el procés de repensar com han d’evolucionar els siste-
mes educatius en el futur.

L’educació és un bé públic i un dret individual i cap Estat modern no pot defugir 
la seva responsabilitat. Tanmateix, la noció de l’educació com a bé comú reafir-
ma la dimensió col·lectiva de l’educació com una empresa social compartida. El 
sistema ha d’oferir oportunitats a tothom i al llarg de tota la vida, i els subjectes 
no tan sols han de contemplar el seu dret a l’educació sinó també la seva obli-
gació a formar-se. 

Si observem els indicadors d’equitat i excel·lència, podem constatar que el 
nostre nivell d’equitat pot competir perfectament amb el d’altres països de la 
nostra zona econòmica. No passa el mateix amb l’excel·lència. Aquí encara hi 
ha camí per recórrer i aquest constituirà un dels objectius estratègics per als 
propers quatre anys. Podem afirmar que tenim un sistema de qualitat, però no 
d’excel·lència.

Quant a la nostra capacitat de resiliència (potencial per revertir en positiu una 
situació negativa), Catalunya és un dels països de l’OCDE en què la puntuació ha 
crescut més. Si aquest potencial de creixement es manté, ens permetria situar 
el nostre sistema educatiu en posicions capdavanteres en un període relativa-
ment curt (10 anys).

Cal esmentar com un altre element de qualitat del sistema la nova aposta per la 
formació dual, en el projecte educatiu de la qual participen el centre educatiu 
i les empreses de forma mancomunada, compartint objectius formatius, i en 
què els alumnes reben una formació integrada i una compensació econòmica 
per part de l’empresa. Tot i així encara no representa el 10% del sistema de for-
mació professional, quan en els països europeus amb sistemes productius més 
competitius i eficients pot superar el 40/50%.

Entre els objectius estratègics del sistema per ajudar a definir les polítiques so-
cioeducatives els propers anys s’apunta: evolucionar d’un 40% de matriculats 
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en cicles formatius de grau mitjà i un 60% en el batxillerat a un 60% i 40%, res-
pectivament; incrementar en 5 punts durant els propers cinc anys l’indicador 
d’alumnes que es graduen a la finalització de l’ESO, i els que ho fan a l’edat que 
els correspon; reduir la taxa d’abandonament almenys fins al 10% en els propers 
cinc anys; millorar simultàniament la disminució del percentatge d’alumnes si-
tuats en la franja baixa de l’escala de rendiment, però molt especialment incre-
mentar els de la franja alta, i mantenir el procés d’acostament a les puntuacions 
dels sistemes capdavanters d’Europa i dels països de l’OCDE; aconseguir una FP 
atractiva, flexible i harmonitzada amb altres models formatius del sistema edu-
catiu, amb el mercat laboral i amb la trajectòria professionals de les persones.

En l’àmbit de l’Educació s’inclou la reflexió sobre la cobertura pública de la 
cura de nens menors de 3 anys per part de Mireia Borrell. 

De la valoració de l’impacte de la Llei 5/2004 de creació de llars d’infants de 
qualitat adreçada a incrementar la cobertura pública de la cura de nens menors 
de 3 anys, s’observa que la mesura alleugereix el gap sobre la participació soci-
oeconòmica entre les famílies d’ingressos més baixos i més alts però persisteix 
en determinats subgrups. Bàsicament en nens els pares dels quals tenen nivells 
d’educació més baixos, o de famílies de baixos ingressos en què la mare treba-
lla a temps parcial o està a càrrec de la casa. 
D’aquesta anàlisi es dedueix la importància que els governs orientin la inversió 
social quan els nens són petits des d’una visió holística i no només des de la de 
l’oferta educativa. Els factors d’adhesió al programa responen a qüestions soci-
als i culturals, econòmiques i d’ocupació...

Cal socialitzar el valor de l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats i ga-
rantir el dret als infants de 0-3 anys i atendre les necessitats de les famílies i les 
noves realitats socials.

d)  HABITATGE – L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat del Benestar, Car-
me Trilla i Jordi Bosch

La política d’habitatge constitueix un dels pilars imprescindibles de l’Estat del 
Benestar per tres grans motius interrelacionats: (i) perquè es tracta d’un bé de 
primera necessitat que té un gran impacte en la qualitat de vida i el benestar de 
les persones així com en els pressuposts familiars; (ii) per la manifesta manca 
de capacitat (o voluntat) del mercat lliure en la provisió d’unes condicions resi-
dencials adequades per a tota la població; (iii) i perquè a mesura que l’exclusió 
residencial augmenta, la resta de polítiques públiques perden progressivament 
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eficàcia i eficiència. L’evidència científica existent sobre aquest darrer punt és 
incontestable: la manca d’un habitatge digne i adequat en termes físics i eco-
nòmics incideix negativament en la salut, en el desenvolupament educatiu dels 
infants i en les necessitats assistencials i de serveis socials dels membres més 
vulnerables de la llar

És especialment il·lustratiu per articular les polítiques de l’EB conèixer les múlti-
ples relacions existents entre la política d’habitatge i la resta de serveis troncals 
de l’Estat del Benestar, tant de forma general com per a determinats col·lectius 
particularment vulnerables com, per exemple, els infants o les persones grans.
L’estudi permet objectivar com els habitatges insegurs, la sobreocupació, la po-
bresa energètica, l’estrès econòmic i el sobrecost de l’habitatge, la pèrdua de 
l’habitatge i els desnonaments, la inestabilitat residencial, el sensellarisme, afec-
ten la salut, l’educació, les pensions i l’atenció a la vellesa i la igualtat de gènere.

Malauradament, a casa nostra, patim la manca de consciència que l’habitat-
ge és un dels pilars de l’Estat del Benestar, i encara molta gent segueix confi-
ant que el mercat garantirà la cobertura de necessitats tant quantitatives com 
d’ajust del cost. Això ens porta a viure els problemes d’habitatge com un mal 
endèmic, i a enfrontar cada nova circumstància conjuntural amb perplexitat i 
amb insuficiència de recursos i d’instruments d’intervenció

La insuficient despesa pública en aquest camp, una de les més baixes en termes 
absoluts i relatius de tota la Unió Europea –i, per descomptat, la més baixa de 
totes les despeses públiques de l’Estat del Benestar (salut, educació, serveis 
socials)–, i el reduïdíssim parc d’habitatge públic i/o social, configuren un sis-
tema d’habitatge pràcticament dominat per les forces del mercat lliure. I això 
situa el nostre sistema d’habitatge entre els més ineficients a l’hora d’atendre 
les necessitats de la població que per raons estructurals o conjunturals no pot 
fer front a les condicions que el mercat lliure imposa: preus, tipus d’habitatges, 
localitzacions, condicions financeres, etc.

Aquesta feblesa de la política, que no és altra cosa que una manca de visió glo-
bal de la situació d’allotjament de la població i una manca flagrant de previsió 
de l’evolució de la població i de la seva estructura, obliga contínuament a haver 
d’atendre els mals causats pel mercat, de forma improvisada, parcial, insufici-
ent i insatisfactòria. I suposa, en qualsevol cas, unes càrregues que també aca-
ben recaient sobre uns pressupostos públics que, si haguessin posat el focus 
inicial sobre l’habitatge digne n’haurien assegurat o millorat en gran manera 
l’eficiència.
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Canvis en la problemàtica de l’habitatge a Catalunya en els últims 30 anys, Joan 
Ràfols

A diferència d’altres polítiques públiques, la política d’habitatge es dona en 
un context de mercat i la bondat i eficàcia de les mesures dissenyades i im-
plementades dependrà del coneixement que es tingui del funcionament dels 
mercats i de la seva dependència i interrelació amb l’evolució de l’economia 
del país.

La crisi econòmica iniciada el 2007 ha reduït la renda familiar de moltes llars 
i un nombre important de casos d’atur de llarga durada ha portat a una part 
de les famílies a nivells d’ingressos per sota dels mínims de subsistència. La 
situació d’emergència en matèria d’habitatge ha tingut àmplia repercussió en 
la percepció pública del problema de pèrdua de l’habitatge, ja sigui en compra 
o lloguer. No obstant això, les estadístiques de desnonaments per execucions 
hipotecàries i per falta de pagament del lloguer no són els indicadors sobre la 
bondat de les polítiques d’habitatge, però probablement sí de les polítiques 
del sistema d’assistència social lligat a l’habitatge i al manteniment de nivells 
mínims de renda familiar.

Els objectius de les polítiques d’habitatge són el creixement del parc, ajustar-lo 
al ritme de formació de famílies a mitjà i llarg termini. Simultàniament han de 
permetre la millora continuada dels serveis i dotacions del parc d’habitatges 
ja edificat i adaptar-lo als nivells socialment acceptables avui. Aquests són els 
principals objectius de la política d’habitatge en tot moment. Per assolir-los cal 
un grau important d’equilibri entre oferta i necessitats a mitjà termini per evitar 
increments de preus netament per sobre dels costos d’edificació, ja que porta a 
situacions d’exclusió en el mercat d’un creixent nombre de famílies.

Davant la complexitat de les polítiques d’habitatge, en un context molt politit-
zat, sovint es proposen solucions senzilles per a problemes generats en mer-
cats tan complexos i canviants en el temps com els d’habitatge.

e)  PENSIONS – Els sistemes de pensions, anàlisi comparada i reflexions de futur, 
Concepció Patxot, Meritxell Solé (UB) i Guadalupe Soto (UAB)

Les polítiques socials han demostrat ser un instrument molt valuós a l’hora de 
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social i de garantir un nivell de benestar mí-
nim per a tots els ciutadans. D’entre totes les polítiques socials, són sens dubte 
els sistemes de pensions els que han generat més debat.
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Els països més avançats de l’OCDE tenen sistemes de pensions obligatoris, ma-
joritàriament gestionats pel sector públic. No obstant això existeixen diferèn-
cies en l’organització d’aquests sistemes. A Espanya, la part més important del 
sistema públic de pensions és el sistema contributiu, finançat mitjançant les 
cotitzacions socials i gestionat per la Seguretat Social i organitzat en diferents 
règims de cotització. L’any 1991 es va posar en marxa un sistema de pensions 
no contributives finançat via impostos generals de l’Estat i gestionat per les 
CC.AA. al qual poden accedir aquelles persones que per situació d’edat o inva-
lidesa no tenen capacitat per obtenir rendes del treball i tampoc reuneixen els 
requisits per a una pensió contributiva, ni tenen altres fonts d’ingressos. 

Tots els països han endegat en els últims anys diferents reformes dels sistemes 
de pensions per garantir la seva sostenibilitat financera, és a dir, que els ingres-
sos per cotitzacions siguin suficients per finançar les prestacions contributives 
en cada moment. A la discussió sobre la sostenibilitat financera s’afegeix la de 
l’adequació o sostenibilitat social, conformant el que s’ha anomenat el puzle 
de les pensions, o com aconseguir un sistema que sigui capaç de garantir una 
renda suficient als jubilats i que alhora pugui autofinançar-se amb les cotitza-
cions dels treballadors. Una de les principals dificultats del disseny del sistema 
de pensions és el fet que afecta la distribució de la renda tant des d’un punt de 
vista intrageneracional com intergeneracional. 

La majoria dels governs han endegat reformes adreçades a aconseguir o mi-
llorar la sostenibilitat financera dels sistemes públics, amenaçada pel fort pro-
cés d’envelliment. Entre les mesures adoptades hi ha la d’evolucionar més cap 
a sistemes capitalitzats; endarrerir l’edat de jubilació més enllà dels 65 anys; 
reforçar el caràcter contributiu dels sistemes fent més proporcional la relació 
entre la pensió obtinguda i les cotitzacions prèvies de l’individu al llarg de la 
seva vida laboral; introduir un “factor de sostenibilitat” per tenir en compte el 
desequilibri entre ingressos i despeses.

Espanya, a través de la reforma iniciada per la Llei 23/2013 va incorporar, a més 
a més del factor de sostenibilitat esmentat més amunt (previst a partir de l’any 
2019), un factor d’ajust automàtic que és l’índex de revaloració anual de les 
pensions (IRP) que afecta el conjunt de les pensions contributives ja causades, 
i que en funció dels desequilibris del sistema impedeix créixer les pensions per 
sobre d’un mínim del 0,25% anual (val a dir que a la resta de països les pensions 
s’actualitzen anualment amb l’IPC o bé amb la taxa de creixement dels sala-
ris). Prèviament, la reforma de 2011 (Llei 27/2011) ja va incrementar gradualment 
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l’edat normal de jubilació fins als 67 anys, augmentar el període utilitzat per 
al càlcul de la base reguladora (els darrers 25 anys), un augment del nombre 
màxim d’anys cotitzats (37) per assolir el 100% de la pensió de jubilació i un en-
duriment de la jubilació anticipada.

El deteriorament dels comptes de la Seguretat Social durant els darrers anys 
ha estat significatiu i ha compromès seriosament el Fons de Reserva de la 
Seguretat Social, que va arribar a assolir un 6,2% del PIB el 2011, i que havia 
pràcticament desaparegut a finals de 2017 (0,5% del PIB). La crisi econòmica 
ha provocat un increment sobtat de la taxa d’atur que provocà el creixement 
de les prestacions d’atur, alhora que una caiguda dels ingressos per cotitza-
cions.

Així mateix, Espanya és un dels països més afectats per l’envelliment demogrà-
fic, atès que presenta una de les taxes de fertilitat més baixes, junt amb una de 
les esperances de vida més altes. Així doncs, les mesures per garantir la viabi-
litat del sistema de pensions són especialment importants. D’entre elles, molt 
probablement l’endarreriment de l’edat de jubilació és la més adequada i justi-
ficable. Les persones vivim més, però també ens formem més, la qual cosa en-
darrereix l’entrada al mercat laboral. Així doncs resulta natural que allarguem 
el nostre període actiu.

Ara bé, aquestes mesures prenen ple sentit en un mercat laboral que funcioni 
bé i sigui capaç d’absorbir la població activa i de proporcionar llocs de treball 
i retribucions salarials d’alta qualitat. Sembla contradictori dir que necessitem 
més contribuents a la Seguretat Social d’aquest tipus per millorar la taxa de 
suport (relació treballadors-pensionistes), quan la taxa d’atur està per sobre 
del 20%.

Un dels reptes que s’ha d’encarar en un futur és què pot passar amb les pen-
sions d’aquestes generacions de joves que afronten taxes d’atur properes al 
50%, i que probablement arribaran a la seva edat de jubilació amb carreres de 
cotització molt negativament afectades per les condicions del mercat laboral.

Tanmateix, la lluita contra la pobresa, i la cerca d’un nivell de benestar mínim 
per a tots els ciutadans no s’ha de limitar a garantir les pensions a la gent gran. 
No deixa de ser curiós que societats occidentals avançades mostrin una clara 
aversió a la pobresa de la gent gran mentre que pràcticament accepten la po-
bresa infantil i la més absoluta precarietat dels joves.
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Un plantejament alternatiu per mesurar l’adequació de la pensió de jubilació, 
per Manuela Bosch (UB)

Les polítiques de reforma dels sistemes de pensions dels darrers anys s’han 
centrat a assegurar, en primer terme, que els sistemes siguin sostenibles des 
del punt de vista financer, i en un segon terme que permetin que la gent gran, 
una vegada jubilada, gaudeixi d’un nivell de vida digne i d’una independència 
econòmica. La majora de països han iniciat una sèrie de reformes encaminades 
a la consecució d’ambdós objectius.

L’adequació de les pensions s’identifica normalment mitjançant les dife-
rents taxes de reemplaçament mesurades com la ràtio entre la quantia de 
la pensió rebuda com a pensionista i els guanys laborals en l’etapa d’activi-
tat prèvia.

De diversos estudis es dedueix la regla que els ingressos de diferents orígens 
(públics i privats) dels pensionistes haurien de ser almenys del 70% dels ingres-
sos del període actiu i el 40% en el cas de considerar-se exclusivament les pen-
sions públiques. 

Admetent la manca de consens en la literatura sobre com definir pensions ade-
quades, l’autora desenvolupa un indicador d’adequació de la pensió basat en la 
cobertura de les despeses durant tota l’esperança de vida del pensionista, afi-
nant més la cobertura real de necessitats del pensionista i segmenta l’anàlisi de 
la seva adequació. S’analitza l’estructura de la despesa de les persones de més 
de 65 anys via la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) en funció de 12 grups 
de consum de la Divisió Estadística de Nacions Unides (COICOP). L’indicador té 
en compte els fluxos durant la vida del pensionista i es pot calcular en qualsevol 
període d’aquest horitzó temporal. D’aquesta manera ens aproximem a una 
visió prospectiva. 

Des d’aquesta òptica de la taxa d’adequació, la pensió pública de jubilació 
d’un individu d’edat x que es jubila en t es considera adequada en el moment 
t si el flux de la pensió és capaç d’absorbir el flux de les seves despeses bàsi-
ques que generi durant tots els anys de pensionista. Així mateix, l’indicador 
permet obtenir la taxa d’adequació futura i per això es requereixen hipòtesis 
addicionals que permetin calcular la pensió d’un treballador hipotètic de de-
terminada edat i salari, així com l’evolució del salari i les consegüents bases 
de cotització. 
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La qualitat del treball a Catalunya. Relació amb el futur de l’estat del benestar i 
la sostenibilitat de les pensions, reptes de futur, Josep Ginesta

El treball no és només el menys dolent dels instruments per a la redistribució 
de la riquesa, sinó que també genera ingressos per fer sostenible l’EB, i amb ell 
el sistema de pensions, en el marc d’un model de retorn que és un valor per si 
mateix. Solidaritat entre generacions, els actius fan front a les necessitats dels 
passius. Les generacions més joves del present retornen a les generacions més 
grans del passat el seu esforç en forma d’aportació al bé comú, amb impostos 
i cotitzacions. Aquell bé comú del qual hem gaudit els actius per mitjà de políti-
ques públiques que han permès educar-nos, formar-nos i emancipar-nos.

És clau forjar un model de mercat de treball on siguin compatibles els drets 
laborals i els beneficis i la competitivitat empresarials.

L’article de Josep Ginesta, advoca per introduir una important dosi de fle-
xibilitat en el mercat laboral, al mateix temps que una xarxa de seguretat 
per al treballador més forta que l’actual. Un sistema que ha de protegir el 
treballador, no el lloc de treball. En aquest sentit, posa com a exemple el re-
conegut model danès de “flexiseguretat”, un model basat en la concertació 
social, en el qual empreses i sindicats estan apoderats per anar adaptant el 
marc de relacions laborals amb l’objectiu de promoure la competitivitat de 
les empreses i mantenir la cohesió social. És la resposta que l’autor proposa 
després de constatar que, segons diversos indicadors, la qualitat de l’ocupa-
ció a Catalunya ha empitjorat els darrers anys i de preguntar-se si “Catalunya 
es pot permetre un mercat de treball que crea treballadors pobres? Podem 
permetre’ns una economia que genera un treball que no permet projectes 
vitals estables? Podem permetre’ns un model productiu que no generi treball 
sostenible econòmicament i socialment?”. En aquest sentit, l’autor també es 
mostra optimista amb el projecte d’introducció de l’anomenada Renda Ga-
rantida de Ciutadania a Catalunya, un nou instrument a cavall de les polítiques 
passives i actives d’ocupació que pot esdevenir clau en el comportament del 
mercat de treball els propers anys.

f)  REDISTRIBUCIÓ DE LA RENDA – Desigualtat i redistribució de la renda de les 
llars espanyoles durant la crisi econòmica 2007-2015, Samuel Calonge i Anto-
nio Manresa (UB)

Una de les conseqüències econòmiques més importants de la Gran Recessió 
que va començar el tercer trimestre del 2008 va ser l’augment persistent de la 
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desigualtat de la renda disponible, essent les llars de majors ingressos les més 
beneficiades per la incipient recuperació econòmica (OCDE 2016).

A Espanya hi ha evidència d’un elevat nivell i augment de la desigualtat en la 
distribució de la renda primària, és a dir, els ingressos que els individus obtenen 
en el mercat per l’ús de la seva força de treball i com a propietaris del capital, 
durant els anys de la crisi. Això contrasta amb una distribució de la renda dispo-
nible més igualitària com a conseqüència de l’efecte igualador que exerceixen 
les transferències monetàries públiques a les famílies i la imposició personal 
sobre la renda i el patrimoni, i una distribució encara menys desigual quant a la 
renda ampliada (“renda extendida”) que incorpora les prestacions socials en 
espècie, com educació i sanitat. 

Per tant, la potència de l’efecte redistributiu del sistema fiscal es caracteritza 
per un gap molt significatiu entre la distribució de la renda primària que pro-
porciona el mercat (índexs de Gini molt elevats) i la renda disponible o la renda 
ampliada de les famílies. El gap és important, i ha crescut en els darrers anys. La 
crisi ha fet més febles els febles, i sobretot, més dependents de l’actuació d’un 
Estat que té greus problemes per finançar les polítiques de benestar.

El treball analitza l’impacte sobre la desigualtat i la redistribució de la renda que 
la crisi econòmica ha tingut sobre les llars espanyoles durant el període 2007-
2015, i també l’impacte de l’IRPF i les cotitzacions socials sobre la distribució de 
la renda de les llars. 

L’efecte conjunt de les transferències monetàries rebudes per les famílies i els 
pagaments que realitzen via cotitzacions socials ha tingut un impacte redistri-
butiu molt notable sobre la renda de mercat. A més a més, els autors mostren 
que aquest efecte ha anat augmentant durant els anys de la crisi. El sistema de 
Seguretat Social ha estat, en conseqüència, un vector important a l’hora d’esta-
bilitzar la desigualtat de la renda, especialment per la importància quantitativa 
de les pensions

L’IRPF ha tingut també un rol significatiu en la millora de la redistribució de 
la renda. La combinació d’una major progressivitat i major pressió fiscal, con-
juntament amb una reducció del tractament diferencial de l’impost durant els 
anys de la crisi ha suposat millores distributives de l’impost durant una època 
dominada per un cicle econòmic advers.
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En definitiva, l’IRPF i les transferències a les famílies són clau en la redistribució 
de la renda. Tanmateix, el més singular a Espanya és la desigualtat en la renda 
primària, i per tant les polítiques s’han de reorientar a prevenir la desigualtat 
allà on es genera, en la distribució de la renda de mercat.

Seria desitjable una menor desigualtat en les rendes salarials, motivada en part pels 
contractes temporals. També la reducció de l’atur juga a favor d’una menor desi-
gualtat en les rendes primàries. No obstant això, l’augment significatiu d’una major 
població relativa de pensionistes augmentarà la desigualtat de la renda primària.

Avaluació de polítiques del benestar: Renda Garantida de Ciutadania i Suport 
Municipal d’Inclusió, Ramon Sabés i Federico Todeschini (Ivàlua) 

Els autors presenten les línies mestres de la prova pilot de Suport Municipal 
d’Inclusió (SMI) que durant dos anys es portarà a terme a Barcelona, sobre una 
mostra de 1.000 famílies en diferents situacions que permetin analitzar la influ-
ència de diferents variables sobre diverses situacions de partida. La prova pilot 
té un disseny experimental i l’assignació de les famílies a la renda garantida s’ha 
fet de forma aleatòria, de manera que les 1.000 famílies que acabin rebent l’SMI 
siguin similars a les que han quedat excloses d’aquesta prova pilot. 

A partir de l’avaluació de la prova pilot es busca respondre preguntes sobre 
l’efectivitat i eficiència d’una renda garantida per reduir l’exclusió social. Addici-
onalment, també s’intenta veure si diferents tipologies de renda garantida són 
més cost-efectives, com per exemple si les rendes garantides que no limiten la 
generació d’ingressos privats són més efectives per reduir l’exclusió social, si 
complementar la renda garantida amb programes d’activació fa més efectiva 
una renda garantida.

L’estudi mesurarà la influència de l’SMI en aspectes vinculats amb l’exclusió 
social, com ara el desenvolupament personal dels membres de la família, la par-
ticipació laboral i social, la salut, els hàbits de vida i alimentaris, entre d’altres, 
de manera similar als que s’estan desenvolupant a Finlàndia, Països Baixos, 
Oakland i Canadà.

L’estudi també ha presentat experiències al Canadà, als EUA (5 estats), que 
conclouen principalment que la renda garantida ha estat efectiva en la millora 
d’outcomes relacionats amb el capital humà com ara el nivell educatiu i la salut, 
i que, per contra, la reducció en la participació laboral de les famílies beneficià-
ries no s’ha reduït de manera considerable.
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4.- CONCLUSIONS

1.- L’Estat del Benestar (EB) esdevé una estructura clau d’Estat de tot país que 
vol ser de progrés econòmic i social. El debat sobre l’EB és un debat holístic de 
país que no s’escapa de contradiccions entre la lògica econòmica, la social i la 
política. 

2.- El principal repte és el de la Sostenibilitat de l’EB i aquest repte ve condicio-
nat pel model d’economia productiva, per les decisions sobre les fonts d’ingres-
sos públics, fiscalitat i l’abordatge de l’economia submergida, per l’eficiència 
en la gestió de les despeses i, per tant, sobre el model de prestació dels serveis 
públics, i pel rigor en la gestió de les finances públiques. Un EB no eficaç basat 
en la generació de dèficit i l’endeutament públic no només no és sostenible sinó 
que a més hipoteca les futures generacions. 

3.- Cal avançar en models d’EB que promoguin i incentivin el treball (polítiques 
actives d’ocupació-Workfare) i la coresponsabilitat dels usuaris i ciutadans (So-
cietat del Benestar), allunyant-nos de la fal·làcia que és possible garantir-ho tot, 
de franc i per a tothom. No hi ha cap contradicció entre l’augment de la produc-
tivitat i la competitivitat de les empreses d’un país i la consolidació del seu EB. 
L’EB és irrenunciable, però s’ha de reinventar.

4.- No ens cal més Estat sinó millor Estat. No hi haurà millor gestió pública sense 
una millor política i una millor governança (qualitat institucional). La racionali-
tat tècnica i la legitimitat social dels processos de decisió requereixen un bon 
govern. 

5.- Els sistemes de salut universal són un pilar de la protecció social, de la co-
hesió i de la justícia social. L’objectiu d’un sistema de salut és assolir una millor 
esperança de vida en bona salut i oferir oportunitats equivalents per a la sa-
lut. Això vol dir actuar preventivament per millorar les condicions que la deter-
minen i afavorir canvis en els comportaments individuals: hàbits de vida saluda-
bles, entorn físic, econòmic i social (habitatge, educació, ocupació...) i serveis 
de salut. La sostenibilitat dels sistemes sanitaris passa, doncs, per reduir el risc 
a emmalaltir i assolir una distribució de la salut més equitativa. Equitat i eficièn-
cia en el sector salut no només són compatibles sinó indissociables. 

Des del coneixement expert tot està escrit, i el que manca és el consens polític, 
i sense consensos no es pot avançar efectivament i de manera sostenible en 
l’equilibri de la funció de producció eficient i equitativa en salut.
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6.- Després de més de 10 anys del desplegament de la Llei 39/2006, de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
(LAPAD), de manera subtil i sense debat pressupostari, mitjançant l’aplicació 
de les mesures d’estabilitat pressupostària del RDL 16/2012 assistim a la “refun-
dació de la LAPAD”, configurant una “LAPAD disminuïda”, la qual retalla drets 
de les persones beneficiàries, rebaixa l’oferta i la qualitat assistencial, redueix 
el pressupost destinat a l’atenció a la dependència i incrementa els ingressos a 
través dels copagaments. L’única mesura positiva que inclou és l’extensió de la 
prestació de “l’assistència personal” a tots els graus de dependència. 

L’indicador de despesa d’atenció a la dependència d’Espanya l’any 2015 és de 
0,8% sobre el PIB i representa aproximadament la meitat del que gasta la mit-
jana de països de l’OCDE (1,7%). Cal gestionar les expectatives en conseqüència 
amb les prioritats de despesa i la suficiència pressupostària sense centrifugar el 
dèficit a les comunitats autònomes

7.- L’educació com a inversió en capital humà es la que pot permetre a un país 
millorar la seva productivitat i consolidar la seva cohesió. Per igualar les oportu-
nitats cal centrar-se en l’educació preescolar i la primària complementada amb 
una despesa social centrada en els nens i nenes amb major risc d’exclusió

El canvi de paradigma pivotarà fonamentalment en l’aprenentatge, en el 
desenvolupament competencial de les persones, en la capacitat d’aprendre a 
aprendre, en la capacitat d’emprar el coneixement en contextos específics i en 
resposta a demandes específiques. Cal apostar per l’educació al llarg de tota la 
vida. La mobilitat i la innovació com a cultura de funcionament ordinari s’han 
de tenir presents a l’hora de repensar com han d’evolucionar els sistemes edu-
catius en el futur.

8.- La política d’habitatge constitueix un dels pilars imprescindibles de l’Estat 
del Benestar perquè es tracta d’un bé de primera necessitat que té un gran 
impacte en la qualitat de vida i el benestar de les persones. La manca d’un ha-
bitatge digne i adequat en termes físics i econòmics incideix negativament en 
la salut, en el desenvolupament educatiu dels infants i en les necessitats assis-
tencials i de serveis socials dels membres més vulnerables de la llar. L’exclusió 
residencial fa perdre eficàcia i eficiència a la resta de polítiques públiques.

9.- A la discussió sobre la sostenibilitat financera dels sistemes de pensions cal 
afegir-hi la de l’adequació o sostenibilitat social, conformant el que s’ha ano-
menat el puzle de les pensions, o com aconseguir un sistema que sigui capaç de 
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garantir una renda suficient als jubilats i que alhora que pugui autofinançar-se 
amb les cotitzacions dels treballadors. 

Les polítiques de pensions més evolucionades es centren no només a instaurar 
sistemes que siguin sostenibles des del punt de vista financer, sinó que alhora 
permetin que la gent gran, una vegada jubilada, gaudeixi d’un nivell de vida 
digne i d’una independència econòmica. 

10.- Les polítiques de redistribució de la renda són un element clau de l’EB. Les 
polítiques d’ocupació són un dels principals instruments per a la redistribució 
de la riquesa i les oportunitats, alhora que generen ingressos per fer sostenible 
l’EB i afavoreixen la cohesió social. És clau forjar un model de mercat de treball 
en el qual siguin compatibles els drets laborals i els beneficis i la competitivi-
tat empresarials. Cal avançar cap a models en què empreses i sindicats estan 
apoderats per anar adaptant el marc de relacions laborals amb l’objectiu de 
promoure la competitivitat de les empreses i mantenir la cohesió social.

L’IRPF i les transferències a les famílies són els altres dos elements clau en la 
redistribució de la renda, i la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya es situa 
com un nou instrument a cavall de les polítiques passives i actives d’ocupació 
que pot esdevenir clau en el comportament del mercat de treball els propers 
anys.

L’Estat del Benestar (EB) esdevé una estructura clau d’Estat de tot país que vol 
ser de progrés econòmic i social. L’EB és irrenunciable, però s’ha de reinventar 
des del debat i la presa responsable de decisions públiques sobre fiscalitat i so-
bre polítiques de despesa social que incentivin el treball i la coresponsabilitat 
dels ciutadans, lluny del quimèric “de tot, de franc i per a tothom”. El repte és 
fer compatible un model de creixement econòmic sostenible amb un model 
d’EB sostenible. Catalunya té la base econòmica i social per fer-ho, però per 
fer-ho cal disposar d’autonomia de govern i financera.
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ANNEX.- RELACIÓ D’APORTACIONS EIX 7

•  “Cap on pot anar l’Estat del Benestar a Catalunya”, del professor Vicente 
Ortún (UPF-CRES) i María Callejón (UB)

•   Sanitat:
-   La producció eficient i equitativa de la salut, Pere Ibern (UPF-CRES)
-   Costos directes i indirectes de la malaltia d’Alzheimer a Catalunya: un 

problema sanitari, econòmic i social de primera magnitud, i creixent, 
Antoni Gelonch (Fundació ACE)

-   Disseny d’un centre clínic i de recerca de la malaltia d’Alzheimer, Antoni 
Gelonch (Fundació ACE)

•   Dependència:
-   El llarg i inacabat procés de desplegament de la Llei d’atenció a la de-

pendència, Júlia Montserrat 
•   Educació: 

-   L’educació i el coneixement, factors dinamitzadors centrals de la socie-
tat i la nova economia, Joan Mateo (UB)

-   Increasing public childcare coverage in Catalonia: an effective solution 
to reduce the socio-economic participation gap, Mireia Borrell (LSE)

•   Habitatge: 
-   L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat del Benestar, Carme Trilla 

i Jordi Bosch
-   Canvis en la problemàtica de l’habitatge a Catalunya en els últims 30 

anys, Joan Ràfols
•   Pensions:

-   Cap a un nou Estat del Benestar: sostenible, adequat i equitatiu, Con-
cepció Patxot (UB), Meritxell Solé (UB) i Guadalupe Soto (UAB)

-   Un plantejament alternatiu per mesurar l’adequació de la pensió de 
jubilació, Manuela Bosch-Príncep (UB)

-   La qualitat del treball a Catalunya. Relació amb el futur de l’estat del ben-
estar i la sostenibilitat de les pensions, reptes de futur, Josep Ginesta 

•   Redistribució de la renda:
-   Desigualdad y redistribución de la renta de los hogares españoles du-

rante la crisis económica, 2007-2015, Samuel Calonge (UB) i Antonio 
Manresa (UB)

-   Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’ava-
luació, Ramon Sabés i Federico Todeschini (Ivàlua) 
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5.8 EL SISTEMA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ: REALITAT I POTENCIAL

INTRODUCCIÓ 

Els membres de la Comissió de l’Eix 8 “El sistema de ciència i innovació: realitat 
i potencial” vam debatre amb intensitat, i finalment amb gran consens, com 
volíem contribuir al “3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya”. 

El resultat va ser que, d’una banda, volíem conèixer les últimes tendències del 
sistema de ciència i innovació a Catalunya a partir de les reflexions de persones 
directament relacionades amb el sistema a través de contribucions escrites, i 
d’altra banda, l’opinió unànime de la Comissió va ser que el Congrés havia d’es-
coltar també el parer de les empreses.

Per estar segurs que cobríem un ampli espectre vam establir un seguit de subei-
xos o àmbits per estructurar les contribucions escrites:

•  On som en recerca i innovació
•  Impacte econòmic del sistema
•  Com funcionen els millors sistemes
•  Relació Acadèmia-Indústria
•  Connexió entre els agents del sistema d’innovació
•  Estructura i impacte de les polítiques públiques
•  Transferència de coneixement
•  Emprenedoria.

El resultat va ser que es van rebre 14 ponències que cobreixen els àmbits citats 
(veure apèndix de contribucions escrites i publicades pel Congrés) i que van 
ser debatudes amb els autors, en una sessió tancada el dia 9 d’abril. El debat va 
posar de manifest quins eren els punts més importants que la Comissió hauria 
de traslladar al plenari del Congrés.
 
Per altra banda es va determinar que el format més convenient per escoltar 
l’opinió de les empreses seria el d’unes taules rodones, en les quals fossin re-
presentades empreses de sectors i grandàries diferents, des de multinacionals 
a empreses mitjanes i petites. Aquestes taules rodones es van fer en sessió 
oberta el 13 d’abril (veure apèndix d’empreses participants).
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El resultat del debat de les ponències i de les taules rodones amb empreses ha 
estat molt enriquidor. Volem, doncs, agrair a tots el ponents i als representats 
de les empreses la seva contribució al Congrés.

En el resum que segueix hem volgut evitar fer referències explícites a les con-
tribucions escrites i als seus autors; de la mateixa manera que no hem atribuït 
les opinions que han sortit de les taules rodones a cap empresa en particular. 
Hem preferit esforçar-nos a descriure allò que pensem que ha estat el més im-
portant de tota l’extensa contribució que els autors i els representants de les 
empreses han fet.

Ponències (Sessió 9 d’abril)

En la majoria de les contribucions presentades per debatre i analitzar “El sis-
tema de ciència i innovació” de Catalunya hi trobem una sèrie de reflexions i 
conclusions comunes que caldria destacar.

El sistema de ciència i innovació de Catalunya és un sistema sòlid, que ha madu-
rat en els últims anys i amb una excel·lent producció científica, però te una sèrie 
de debilitats i amenaces que posen en risc el seu futur.

El conjunt dels centres de recerca ha tingut èxit gràcies al fet de tenir règim 
jurídic propi, lideratge, recursos públics, comitès externs d’avaluació i consens 
polític al llarg de diferents governs. L’èxit, però, està amenaçat per diferents 
factors: massa crítica, esgotament dels fons públics i situació política comple-
xa. Una de les amenaces més destacades, però, és la rigidesa d’execució de 
pressupostos i projectes al sector públic i, encara més, per al desenvolupament 
de projectes innovadors per avançar en TRL (Technology Readiness Level), ja 
que necessiten la flexibilitat suficient per assumir els riscos i imprevistos propis 
del seu nivell de desenvolupament.

Un altre tret que ha sortit a tots els nivells del debat és el de la transferència de 
coneixement. És a dir, pocs resultats arriben a mercat i es treu poc rendiment 
econòmic de la protecció dels resultats de la recerca en comparació amb els sis-
temes de recerca dels països referents. “S’ha invertit molt en recerca i el retorn 
d’aquesta inversió serà més alt si també s’inverteix en transferència.”

Un sistema d’innovació efectiu és aquell que genera sistemàticament nou co-
neixement i el converteix ràpidament en creixement econòmic. Per això cal, 
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entre altres coses, augmentar la col·laboració del sector privat en els processos 
d’innovació i un marc d’incentius públics i privats que catalitzin la transició de 
la recerca al mercat.

Un punt positiu prové dels resultats del Pla de doctorats industrials i les opini-
ons, tant dels investigadors com de les empreses, que demostren que és una 
bona iniciativa per involucrar les empreses en el sistema de recerca i innovació 
i generar resultats més propers al mercat.

La combinació de les iniciatives del govern així com el suport del sector privat 
són elements clau en el desenvolupament dels ecosistemes d’innovació i de les 
start-ups.

Necessitem un sistema de transferència de tecnologia altament professionalit-
zat i proactiu, amb una massa crítica suficient per poder optimitzar els proces-
sos de negociació i de gestió en bloc i poder traslladar de manera eficient els 
resultats de la recerca a les empreses i la societat. 

Una altra línia de reflexió dins de l’eix que ens ocupa ha estat la més directa-
ment relacionada amb la formació i el talent dels investigadors, innovadors i 
emprenedors. Per aconseguir el canvi de paradigma necessari cal instaurar una 
“Cultura innovadora” basada en el pensament cognitiu.

Escalar resultats de la recerca en l’àmbit industrial és un punt crític dins del sis-
tema R+D+i, i de la mateixa manera que cal tenir un talent determinat per a la 
recerca, també calen unes capacitats especifiques per a la innovació. El talent 
innovador requereix pensament creatiu, consciència innovadora i habilitats per 
innovar. Cal posar èmfasi en l’educació per potenciar aquestes capacitats i fer 
aflorar els nous talents innovadors.

Pel que fa al futur, proper s’ha destacat l’emergència del nou sistema de start-ups, 
centrat en els emprenedors. Encara que és un sistema amb molt de risc, ho està 
sacsejant tot i ho farà molt més. Es passa d’un ecosistema d’innovació a un ecosis-
tema d’emprenedoria i podria representar un nou paradigma. Inclús s’avança que 
un ecosistema fort d’emprenedoria resoldrà la ineficiència del sistema.

Hi ha qui prediu que l’educació es pot convertir en una “commodity”, per la 
qual cosa necessitem una nova universitat per al nostre sistema. També es des-
taca la importància dels centres tecnològics com a eines per ajudar a la transfe-
rència de tecnologia en el nou ecosistema.



186

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

En aquesta mateixa línia, hem reflexionat sobre la definició d’universitats em-
prenedores, com aquelles per a les quals la tercera missió va més enllà de la 
producció científica i la divulgació de coneixement, i que poden esdevenir ele-
ments clau per al desenvolupament local. Com haurien de ser i operar aquestes 
noves universitats del segle xxi i com canviar les estratègies formatives i orga-
nitzatives per fomentar l’emprenedoria, el pensament innovador i la creativitat 
i el pensament crític?

Cal que les universitats siguin institucions més flexibles i que disposin de mo-
dels de finançament també més flexibles. Avui en dia la innovació lluita contra 
la institució. La inexistència de carrera professional d’innovació està impedint 
l’accés d’investigadors joves a les universitats catalanes. Això, junt amb la com-
plexitat de la gestió i la burocratització posa en perill la contribució del sistema 
públic a la innovació.

No hem de deixar de centrar-nos en una recerca excel·lent, però hem de crear 
un ecosistema que promogui la innovació i l’emprenedoria sobre la base d’una 
bona recerca, i per això cal definir polítiques a diferents nivells i estratègies 
d’incentius que permetin aquesta transformació del sistema universitari actual.
Perquè es produeixi un canvi tan ambiciós i necessari com aquest, cal una as-
sociació estratègica i de complicitat entre les universitats públiques i el govern 
català.

Tal com mostren alguns estudis, l’impacte econòmic de les universitats i centres 
de recerca aporta més del que se’ls dona. Això porta a la necessitat de “con-
vèncer la societat que el que fem a les universitats té impacte i és rellevant”. I 
no només des del punt de vista de l’impacte econòmic, sinó del social també.
Des del punt de vista de la contribució del sector privat, és important fer relle-
vant la innovació a l’alta direcció de les empreses, i que aquestes disposin d’uns 
processos simples que generin uns primers resultats i puguin compatibilitzar 
les iniciatives innovadores amb el dia a dia de l’empresa. Cal lligar la innovació 
a la estratègia, involucrar els altres departaments que no hi veuen la utilitat, i 
introduir valors propis de cultura innovadora a l’empresa per evitar l’aïllament 
del departament d’innovació de les altres parts de l’empresa i aconseguir una 
millora global i integrada.
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TAULES RODONES AMB EMPRESES (SESSIÓ 13 D’ABRIL)

1. Grans empreses
•  Què es innovació (agregació de punts) = 

–  donar el millor al client, com traduir idees i conceptes a valor per als 
clients,

–  és una cultura transversal, ha de formar part de l’ADN de la companyia,
–  és una activitat compartida (empreses clientes) + las institucions (ad-

ministracions),
–  és solucionar problemes afegint valor,
–  capacitat d’adaptar-se al canvi i reinventar-se contínuament, 
–  buscar ser els primers a capturar tendències de futur,
–  aportar valor i generar marge de cara al futur.

•   El partnership és cada cop més rellevant en la innovació, especialment en 
reptes més grans (p. ex. model mobilitat, nova bateria...).

•   Necessitem una regulació més favorable a la innovació, més simple i més 
uniforme a Europa.

•   Visions de com s’assoleix el consens sobre projectes d’innovació:
–  visió econòmica: indicadors econòmics com vitality index, patents, 

RD/V per assignar CAPEX,
–  convenciment del Consell que realment hi ha una necessitat de mercat 

i oportunitat de negoci,
–  tenir una visió clara de com canvia el sector i on volem anar: ser valent, 

però amb una base forta, conèixer client, tendències…
–  visió àmplia de la innovació, més enllà del producte…, model de negoci.

•   Quin grau d’autonomia hi ha en la presa de decisions?
–  En general, hi ha poca autonomia per a l’estratègia. Grans decisi-

ons en “headquarters”. L’estratègia ha de ser una.
–  En algun cas, hi ha força autonomia, però compartida. En tot cas, 

l’autonomia ha de guanyar-se / sustentar-se en resultats.
•   Què no funciona o com impulsar la innovació a l’empresa:

–  potenciar cultura d’empresa oberta a la innovació i aprendre dels 
errors,

–  incorporació de la dona als projectes,
–  buscar, crear espai per crear, innovar, aprendre, provar… spin-

off, buscar sortir del core-business i provar coses diferents,
–  buscar la proximitat de l’usuari o client,

–  equips mixtes de tècnics i màrqueting, entenent el mercat i entenent 
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com incorporar la tecnologia que realment aporti valor,
–  millorar la transferència de know-how i tecnologia al mercat i llicenciar,
–  buscar que els centres de recerca i les universitats estiguin més connec-

tats amb les empreses,
–  incorporar més dones a carreres tecnològiques o a l’R+D (per sota del 

10%) per aportar diversitat.
•   Relació amb el sistema d’innovació català:

–   en general estreta relació institucional amb universitats, alumnes i cen-
tres tecnològics, 

–  però es treballen pocs projectes de desenvolupament, incubació, ide-
es…

–  l’enfocament (espanyol) de la universitat és més acadèmic i poc proper 
al mercat, a diferència de l’anglosaxó i l’alemany. Hi ha poca proximitat 
al mercat, és més teòric, hi ha potencial de millora.

•   El desenvolupament de projectes és majoritàriament intern, l’ús d’open-in-
novation es centra en coneixement que no hi ha a dins i es valora que sigui 
expert en un tema concret.

•   Les start-ups no són només “companyies de texans trencats”. La meto-
dologia de treball és diferent. La majoria de grans empreses han posat en 
marxa programes d’emprenedoria corporativa per apropar-se a aquest 
món.

•   Catalunya té un bon sistema d’innovació?
–  Barcelona està ben posicionada i és atractiva. Barcelona és coneguda 

per la creativitat associada al talent i al negoci. Cal aprofitar-ho més?
–  A Barcelona hi ha moltes iniciatives lligades a la innovació i ben valo-

rades. Cal cuidar-les, la situació política actual és incòmoda i és un risc.
–  En general, tenim bones universitats i escoles de negocis.
–  La predisposició del sector públic és bona però hi ha una clara limita-

ció de recursos econòmics i aquests estan “molt repartits”. Prioritzar 
inversió per sectors o mantenir l’equilibri entre projectes i rol social?

–  Diferència entre el sector públic i el privat. Ha d’evolucionar la univer-
sitat pública?

–  La universitat funciona força bé en projectes de desenvolupament. Hi 
ha signes positius de canvi a les universitats i centres de recerca, però 
en calen més (BSC, ICFO...).

–  En general, cal millorar l’oferta cientificotècnica del sistema.
–  Bona relació teixit empresarial amb els centres tecnològics.
–  La política de clústers és molt interessant i aporta valor a l’empresa.

•   Atracció i retenció de talent. 



189

Resum i conclusions dels diferents eixos 

•   El talent marca la diferència. Les persones són la clau. 
–  Talent: el concepte clau no és retenir-lo; més aviat desenvolupar-lo.
–  Mobilitat, flexibilitat… l’empresa amb èxit és més atractiva per al ta-

lent.
–  Al talent li agraden les empreses amb èxit i amb reptes interessants.
–  Es competeix pel talent, fins i tot entre empreses s’ha de lluitar per fer 

l’empresa atractiva per atreure talent internacional i multicultural.
–  Totes les empreses tenen algun tipus de programa de desenvolupa-

ment del talent.

2. Empresa mitjana
•   Què és innovar?

–  Trobar encaix entre els competidors.
–  Cultura de no tenir por.
–  Factor decisiu en venda de producte i per guanyar marge.
–  Fer-ho diferent i donar valor al client.
–  Innovar no només en productes, també en processos i fins i tot en pro-

ducte/procés del client.
–  Innovació i empresa són el mateix concepte.
–  Una empresa és la seva visió de negoci.

•   Debat (llarg) sobre si és millor patentar o mantenir secret industrial i con-
fidencialitat, algunes consideracions: 
–  La utilització de la patent és complexa i depèn del sector, àmbit i tipus 

de desenvolupament. Si no es veu com una patent forta, és arriscat. 
–  Les empreses catalanes haurien de patentar més i més eficientment. 
–  Patentar sí, però divulgues i no sempre és útil. Nomes patentar el que 

es invulnerable?
–  Secret industrial, sí, sempre que no puguis fer una patent amb garantia 

(p. ex. Latam...). 
–  Aplicar secret industrial i confidencialitat és molt efectiu, a condició 

que el producte/servei sigui de difícil reenginyeria. Fer el producte com-
plex i no tenir por a treballar amb productes complicats que ho faci 
més únic.

–  Opcions d’un acord amb universitats en què es tanca un àmbit de 
desenvolupament concret, deixant que ho pugui aplicar en altres àm-
bits.

•   Evolució del model de la Xina, que ha pres la decisió de ser líder mundial 
de tecnologia a tot el món, la qual cosa porta a canviar i millorar el siste-
ma de patents. Xarxa de partners per fer desenvolupaments amb models 
de socis (compartir benefici).
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•   Moltes empreses expliquen que han innovat i evolucionat en el seu mo-
del de negoci per adaptar-se al mercat, com Fractus, que va passar de 
fabricant a llicenciar i ara a fer recerca, o Comexi, que ha transformat la 
companyia constantment perquè el client esculli les seves màquines i te-
nir més marge. 

•   Limitacions a la innovació:
–  Desenvolupar idees dintre costa de compaginar amb dia a dia. Depèn 

molt de la persona i cal donar espai per innovar.
–  Innovació implica ser “rupturista” i risc però no és fàcil validar amb el 

mercat de forma sistemàtica.
–  La innovació més disruptiva té molt risc i genera por i “requereix” re-

cursos públics per ser assumida per una empresa. “Cal ajudar les em-
preses a assumir el risc.”

•   Valoració i relació amb el sistema d’innovació?
–  Hi ha grups de recerca molt punters, especialment centres tecnològics, 

recerca bàsica. No hi ha diferència rellevant a escala mundial amb el 
tipus de relació entre el que fem aquí i el que es fa fora, inclòs els EUA.

–  Ens centrem molt en el desenvolupament i cal fer més focus en el màr-
queting i vendre la tecnologia.

–  Cal millorar la relació amb l’empresa.
–  La diferència depèn molt de la persona i el seu punt de vista de la rela-

ció amb empresa o l’orientació a publicació.
–  Regulació complexa que recolza poc la innovació.
–  Hi ha un bon sistema per a la innovació incremental que funciona tant 

dins com fora de l’empresa. Però, per la disruptiva manquen ajuts per 
al sector públic.

–  Finançament de la innovació és limitat i baix. Hi ha ajuts limitats/parci-
als per ACCIO, CDTI, H2020.

•   Innovació i talent, les empreses declaren que:
–  S’han vist afectades per fuga de talent.
–  Han de buscar el talent fora (70%).
–  Està canviant el sistema de recompensa.
–  Voldrien més vincle amb les universitats.
–  Volen que a la universitat no li marxi el talent.
–  Hi ha preocupació perquè a les universitats no s’estan generant els per-

fils que requeriran en el futur immediat.
–  Totes tenen plans de reclutament i desenvolupament de talent.

•   Cal recolzar la capacitat d’aprenentatge constant com a factor clau de 
talent.
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CONCLUSIONS I PROPOSTES: Les idees clau

El gran repte és transformar el sistema de recerca i innovació català fonamen-
tant-se en: 

• fer el sistema de recerca més competitiu a escala mundial,

• accelerar l’arribada dels resultats de la recerca al mercat,

• millorar l’impacte econòmic i social de la innovació,

• utilitzar l’impuls emprenedor de l’ecosistema,

• i aprofitar més la força de la marca Barcelona.

1.   Arran de la crisi i les polítiques europees, s’ha vist que un model econòmic 
de competitivitat basada en reduccions de costos posa en risc l’atracció de 
talent i la inversió en innovació, cal buscar:

a. un model basat en el valor afegit, més que en la reducció de recur-
sos invertits en el sistema,

b. impulsar polítiques de demanda que afavoreixin la recerca i la inno-
vació tot i buscar complir els objectius de dèficit europeus.

2.   Si volem un país referent en innovació, cal un Govern que ho lideri de forma 
transversal i pràctica, per això:

a. cal que el Govern agafi un rol de líder innovador més enllà de les 
ajudes directes,

b. cal un sistema d’estímuls directes més focalitzades,
c. cal flexibilitzar els mecanismes de gestió i contractació de la recer-

ca i innovació,
d. potenciar i millorar la magnitud dels fluxos entre agents del siste-

ma.

3.   Degut a la crisi i el nou paradigma polític i econòmic, el model de recerca 
català ha d’evolucionar per sobreviure en un entorn que és més global i com-
petitiu:

a. calen menys agents del sistema, però més forts i competitius a es-
cala internacional,

b. cal accelerar una concentració d’agents del sistema, seleccionar 
els més efectius i concentrar esforços en els millors,
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c. posar més èmfasi i incentius en la transferència de coneixement,
d. en l’ideal, tenir un sistema de recerca i innovació més integrat.

4.   El sistema universitari català ha jugat un rol rellevant com a agent del siste-
ma de recerca, tot i que hi ha un greu gap de transferència cap a la societat 
que cal esmenar aviat: 

a. s’ha d’explicar millor a la societat que el que fan les universitats té 
impacte i és rellevant,

b. cal flexibilitzar i canviar el marc jurídic per afavorir que la universi-
tat sigui més propera al mercat i més emprenedora,

c. cal definir incentius i mecanismes que impulsin escalar resultats de 
la recerca a l’àmbit industrial,

d. les oficines de transferències s’han de professionalitzar i millorar 
l’atenció cap al client extern.

5.   El sistema català de patents és deficient en el sentit que se’n fan poques i 
d’escassa qualitat. Perquè l’empresa catalana millori el seu posicionament 
competitiu a escala global, cal reforçar el sistema de patents.

6.   El sector privat té concentrada la inversió en innovació en poc més d’un 1% 
de les empreses catalanes:

a. cal que la majoria de les empreses inverteixin en innovació de for-
ma més decidida,

b. i busquin una major col·laboració amb el sistema de recerca i inno-
vació català per assegurar la seva competitivitat i creixement.

7.  La diversitat és clau per afavorir una bona innovació, i en aquest sentit cal:
a. potenciar activament el rol de la dona en el sistema de Recerca i 

Innovació català,
b. atreure més dones en posicions tecnològiques,
c. promoure la multiculturalitat.

8.   La marca Barcelona és potent i està ben posicionada internacionalment; 
s’associa a disseny, creativitat, gestió, formació i innovació i cal buscar “pa-
lanquejar” més el sistema d’innovació sobre aquesta marca 
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APÈNDIX

Llistat d’empreses de les taules rodones i representants

Taula 1:
Sr. Joachim Hinz. Global Financial Planning Director de SEA
Sr. Joan Pérez Pericot. Director general Mundial Negoci Impressió en Gran 
Format (HP)
Sr. Luis Lopez barrena. Director general de Simon
Sr. Jaume Prat. Director de mobilitat elèctrica de Ficosa

Taula 2:
Sra. Elia Torrella. Directora d’R+D i registres d’HIPRA
Sra. Marta Palicio. Directora d’innovació de Biokit
Sr. Rubén Bonet. Director general de Fractus
Sr. Jordi Sahun. Director corporatiu d’innovació i tecnologia de Comexi
Sra. Denia Martínez. Directora d’innovació de Carinsa 
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5.9 FUTUR DEL MERCAT DE CAPITALS I SECTOR FINANCER 

1)    Augmentar el pes de l’ètica als programes de finances: La finalitat del siste-
ma financer, que és el sosteniment d’un veritable desenvolupament, fa que 
el món financer s’hagi d’edificar sobre uns pilars bàsics sòlids. Si bé l’ètica ja 
té actualment un pes dins dels programes de finances, aquest està actual-
ment molt per sota d’on hauria d’estar.

2)    Augmentar l’exigència ètica a les polítiques de personal de les entitats fi-
nanceres: En la contractació de personal a les entitats financeres pesen ac-
tualment molt els criteris tècnics del candidat. Donada la importància de la 
dimensió ètica de la decisió financera, i donat que l’ètica actua a tres nivells, 
de la societat, de l’entitat i del professional, cal que sigui la pròpia societat la 
que, sense disminuir els requisits tècnics que exigeix, augmenti els requisits 
ètics del candidat. Les virtuts ètiques proporcionen un avantatge competitiu.

3)    Introduir l’educació econòmica i financera obligatòria al sistema educatiu, 
incidint especialment en fons d’inversió i mercats de valors. El risc financer 
de les famílies i el seu grau d’interacció amb els mercats financers ha aug-
mentat considerablement en els darrers 20 anys, la qual cosa contrasta amb 
l’existència d’una gran proporció de la població adulta que sap molt poques 
finances. Es constata que el coneixement financer de les famílies és menor 
en qüestions com fons d’inversió o mercats de valors que en altres com són 
les hipoteques o les targetes de crèdit. S’adopta la recomanació de l’OCDE 
de promoure l’educació financera, i es conclou que cal utilitzar el canal del 
sistema educatiu i fer que l’educació econòmica i financera sigui obligatòria 
al sistema educatiu de secundària, i no optativa com ara.

4)    Fomentar la inversió familiar en actius financers. Les famílies disposen 
d’una major riquesa neta en actius reals (85%), que en actius financers (15%). 
El percentatge de llars amb habitatge en propietat és superior que a la zona 
euro. Això fa que l’endeutament familiar sigui també molt superior, especi-
alment per a edats inferiors als 45 anys, la qual cosa fa que les famílies joves 
tinguin una situació de vulnerabilitat financera molt superior a les de la zona 
euro. En les darreres dues dècades els actius financers van guanyant pes, si 
bé caldria que s’intensifiqués.

5)   Adequar el grau d’aversió al risc al cicle de vida. L’edat mitjana de la po-
blació augmenta, degut a la disminució de les taxes de fertilitat i natalitat 
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i a l’augment de l’esperança de vida. Estem encara en una fase primària 
d’aquest procés, ja que el percentatge de població entre 35 i 44 anys supera 
encara el percentatge entre 45 i 54 anys. La franja d’edat entre 55 i 64 anys 
és, alhora, la que té una major aversió al risc i la que té un major percentatge 
del seu patrimoni financer invertit en renda variable. El motiu és que aquesta 
és la franja d’edat en què es planifica la jubilació. El grau d’aversió al risc va 
variant amb al cicle de vida, i actualment no estan ben adequats el risc finan-
cer i el cicle de vida. Caldria fer-ho.

6)   Distingir empresa tecnològica de digital, dins de l’àmbit financer, especial-
ment en els índexs emprats com a benchmark. Cal distingir entre empresa 
tecnològica (Microsoft, Samsung, Intel...) i empresa digital (Ebay, Amazon, 
Google, Facebook, Tencent, Priceline, Booking, Alibaba, Spotify, Uber...). 
Les empreses digitals palanquegen el seu model de negoci basant-se en 
la tecnologia, però no són tecnològiques. S’hauria de reclassificar la seva 
activitat en funció del producte o servei que ofereixen, i no de l’eina que 
utilitzen.

7)    La digitalització obliga a introduir noves mètriques de productivitat i ana-
litzar-ne l’impacte sobre la societat. La majoria de la innovació s’adreça a 
la creació digital. Això obliga a utilitzar noves mètriques de productivitat, 
a unes mesures diferents de la innovació i de la creació de valor. Pel que fa 
a l’impacte social de la digitalització, és enorme en qüestions com la dels 
continguts, la privacitat, la seguretat, la veracitat, la transformació digital 
prèvia a la regulació, els antitrust, el impactes dels algoritmes sobre el fo-
ment d’opinions o la localització dels data-centers, entre altres.

8)   Publicar un llistat dels sectors més afectats per l’actual disrupció tecnolò-
gica. Sectors actualment molt rellevants econòmicament es troben entre 
els més afectats per la disrupció tecnològica. Les assegurances de vida, els 
relacionats amb els sinistres de motor, l’agricultura, la distribució, el legal, 
el de salut, l’immobiliari, el de transport, el de mitjans de comunicació, el de 
defensa, o el d’auditoria, entre d’altres. Cal relacionar-los amb les tecnolo-
gies que els generen la disrupció a cadascun d’ells: la Intel·ligència Artificial, 
l’“Internet Of Things”, el vehicle autònom, el “Blockchain”, o la impressió 
3D i 4D, entre d’altres.

9)   Preparar el canvi d’ocupació provocat per la disrupció tecnològica en clau 
positiva. En el passat els avenços tecnològics han provocat una reducció de 
llocs de treball (p. ex. Agricultura), i l’aparició de nous llocs de treball. Els 
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avenços tecnològics acaben augmentant la qualitat de vida de la població. 
D’ells se’n deriven millores d’eficiència, de productivitat, optimitzacions, re-
ducció de costos de transaccions, etc. Cal reduir la resistència al canvi.

10)   Fomentar l’exploració i reflexió sobre els límits de les disrupcions tec-
nològiques, més enllà de la moda del moment. En disrupcions molt de 
moda com el “Blockchain”, que en teoria permeten un intercanvi “Peer 
to Peer” sense terceres parts, basats en els anomenats “smart contracts”, 
s’evidencia l’existència de nombrosos problemes. Per una part, no tots els 
contractes poden ser “smart” o estandarditzats; per una altra, segueixen 
requerint intermediaris, si bé són diferents: redueixen la propietat a la con-
servació de les claus privades; tenen uns efectes jurídics limitats a les parts 
que transfereixen; poden ser més adequats per als drets personals que per 
als reals, i per a l’ordre privat més que per al públic. Aquestes reflexions 
caldria fer-les abans d’engegar processos de consultoria, per tal que no es 
frustrin expectatives. Es tracta de fer una gestió racional de les disrupcions 
tecnològiques.

11)   Fomentar les aplicacions de la intel·ligència artificial al Món financer: Màr-
queting Digital i Gestió d’Inversions. Diferents tecnologies com ara la digi-
talització, el big data, la Intel·ligència artificial, el “Blockchain” i l’“Internet 
Of Things”, afecten el sector financer. Les dues àrees de major aplicació po-
den ser el Màrqueting Digital i la Gestió d’inversions. Donat que el sector fi-
nancer es veu afectat per l’actual disrupció tecnològica, cal promoure’n l’ús. 

12)   Entitats Financeres, GAFA o Fintech, a la recerca del seu lloc en el futur im-
mediat dels serveis financers. El sector financer ha estat històricament pro-
pens als avenços tecnològics. Ara s’enfronta a l’aparició de noves entitats. 
Per una banda les “fintech”, lleugeres d’estructura i especialistes en activi-
tats d’obtenció de fons (“Crowlending” i “Crowfunding”), en transferènci-
es de fons i mitjans de pagaments, i en assessorament financer mitjançant 
els “Roboadvisors”. Per altra banda, les GAFA (Google, Apple, Facebock, 
Amazon), ja molt poderoses i que tot just introdueixen els serveis financers. 
L’actual pastís quedarà, en uns anys, distribuït entre aquests tres grups.

13)   Fomentar el paper dels “Roboadvisors” com a eina per universalitzar l’as-
sessorament financer. Els mercats de capitals i els fons d’inversió estan 
agafant un paper creixent com a intermediaris entre estalvi i préstecs/crè-
dits. L’assessorament independent i de qualitat pot ser difícil si el patrimo-
ni financer no supera un mínim. Els “Roboadvisors”, que són empreses de 
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“fintech” que generen carteres model d’Institucions d’inversió Col·lectiva, 
principalment de gestió passiva, poden ser una eina per a aquelles famílies 
que estan actualment fora dels canals d’assessorament financer.

14)   Alertar que la inversió per combatre el canvi climàtic pot ser superior a la 
prevista, degut a què el tipus de descompte emprat pot ser superior al que 
caldria fer servir. Per una banda es fan servir tipus de descompte constants 
i una funció exponencial decreixent. Si es considera no el tipus de descomp-
te mitjà, sinó que el tipus de descompte segueix un procés aleatori, s’arriba 
a la conclusió que els tipus d’interès de descompte que caldria fer servir 
són un 71% dels tipus d’interès de descompte que es fan servir. Si el que es 
pretén descomptar és el benefici futur d’un bon clima, s’arriba a la conclu-
sió que els costos actuals necessaris són molt superiors als previstos, ja que 
si el tipus de descompte és en realitat inferior a l’emprat, el valor actual en 
serà superior.

15)   Fer obligatòria la publicació dels “tracking error” de les institucions d’in-
versió col·lectiva. El “tracking error” és un estadístic senzill que permet 
verificar el tipus de gestió d’inversions activa o passiva que està realitzant el 
gestor de qualsevol institució d’inversió col·lectiva. La publicació d’aquest 
estadístic permetria a l’inversor conèixer el tipus de gestió que en realitat 
s’està fent a les institucions d’inversió col·lectiva en què hagi invertit o vul-
gui fer-ho.

16)   Fomentar l’autoregulació de les comissions de gestió que perceben les 
gestores de fons d’inversió i de pensions en funció del tipus de gestió, 
activa o passiva, efectuada. L’actual legislació de fons d’inversió disposa 
d’un nivell màxim absolut de comissió de gestió. I la de fons de pensions 
disposa d’uns màxims en funció dels actius financers en els quals inverteix 
cada fons. Cap de les dues normatives distingeix pel tipus de gestió efec-
tuada per les entitats gestores. Això possibilita l’existència de gestió pas-
siva encoberta, això és, gestió passiva a preus d’activa. Es demana que el 
tipus de gestió efectuada, activa o passiva, que determina la tasca que fan 
les entitats gestores, sigui clau per establir la comissió de gestió màxima a 
percebre.
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5.10  INFRAESTRUCTURES: NIVELL DE DOTACIÓ, REPTES I OPORTUNI-

TATS

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest Eix ha estat fer una reflexió sobre l’àmbit de les infraestruc-
tures a Catalunya. 

Es tracta d’un tema que sempre ha estat central en el debat sobre la situació i 
el futur del país, ja que les infraestructures s’han considerat un dels elements 
clau que configuren la realitat econòmica d’un territori, tenen un pes important 
sobre la qualitat de vida de la població que hi viu i condicionen la seva competi-
tivitat i, per tant, el nivell de renda de les properes generacions.

Quan l’any 1988 es va celebrar el 2n Congrés d’Economia impulsat pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, va tractar el tema de les infraestructures. Cal tenir 
en compte la conjuntura del moment, que estava marcada per dos aspectes 
que tenen la seva importància també en el terreny de les infraestructures. 

D’una banda la recent entrada d’Espanya a la Unió Europea, amb tot el que com-
portava de necessitats de vincular el mercat intern amb l’europeu i els efectes 
sobre la dotació d’infraestructures, però també per la possibilitat d’accedir a 
una sèrie de polítiques de finançament en aquest àmbit. Aquest debat afectava 
especialment les infraestructures de transport, però també es feia evident en 
la necessitat d’assolir uns estàndards de qualitat homologables.

D’altra banda, el desenvolupament de la Generalitat i el desplegament d’una 
administració autonòmica amb competències sobre l’àmbit de les infraestruc-
tures esdevenint un agent actiu en aquest camp.

Per tant, el debat sobre les infraestructures girava al voltant de la dotació, de 
les necessitats existents, els dèficits i de la necessitat d’homologació en aquest 
nou entorn europeu i de fet, les ponències presentades en el 2n Congrés d’Eco-
nomia van girar al voltant d’aquets temes, concretament:

•  La importància de la política de transports comunitària, i el seu desenvolu-
pament, especialment en un territori com Catalunya.

•  La coordinació entre les diferents administracions pel que fa a la gestió de 
les infraestructures, en un moment en què s’anaven definint les compe-
tències en aquest àmbit.
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•  Els fons de finançament. Com assolir els recursos suficients per portar a 
terme les inversions necessàries, les administracions que hi havien de par-
ticipar i els accessos als fons europeus. En canvi, no hi havia un debat clar 
sobre la participació privada en el seu finançament.

•  Dotació i necessitats d’impulsar i renovar infraestructures clau com el port 
de Barcelona, l’aeroport de Barcelona, la implantació de l’ample de via eu-
ropeu, els cinturons de Barcelona, o els nous eixos viaris per estructurar el 
territori català (eix transversal, autopista del Garraf...).

Alguns d’aquests temes segueixen sent centrals en el debat sobre infraestructu-
res; altres, amb un caire més conjuntural, han perdut rellevància, mentre que han 
aparegut altres qüestions que són rellevants a l’hora de tractar les infraestructures.

D’aquesta manera, en aquest eix s’ha plantejat com a objectiu aprofundir en 
els conceptes més relacionats amb l’eficiència i la relació amb l’estructura pro-
ductiva del país. Concretament s’ha volgut posar l’èmfasi en els serveis que 
subministren les infraestructures a l’activitat productiva i empresarial i no tant 
en la dotació física. Concretament, incidir en:

•   Com es decideixen i s’avaluen les necessitats d’infraestructures

•  Com es financen

•  Com es gestionen (governança).

Sobre aquesta base s’han plantejat les ponències que s’han presentat al con-
grés, que han estat les següents:

•   Daniel Albalate, Albert Gragera, Germà Bel Queralt i Xavier Fageda, La 
millora institucional en el procés de selecció i avaluació de projectes infraes-
tructures

•  Cristian Bardaji, Carmen Poveda, 30 anys d’inversions en infraestructures a 
Catalunya: balanç i perspectives de futur 

•  Jonatan Calafí, Impacte de les noves tecnologies en la mobilitat i les infraes-
tructures de transport

•  Francesc Camps, La gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Catalu-
nya
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•  Anna Matas, Adriana Ruiz Marín i Josep Lluís Raymond, Infraestructura 
viària, inversió privada i PIB per capita

•  Miquel Morell, Agustí Jové, El sòl per a activitats econòmiques: aportaci-
ons per a l’increment de la competitivitat del territori i de les empreses

•  Sergi Saurí, Mobilitat urbana en les ciutats. Tendències i perspectives de 
canvi

•  Mateu Turró, Noves perspectives per al finançament del transport públic. 
Què podem fer a Catalunya?

En base a aquestes aportacions, en el següent apartat es fa una proposta de les 
conclusions que es poden extreure de les ponències presentades.

PRINCIPALS REFLEXIONS

Atès els temes tractats en les diverses ponències analitzades es poden extreure 
les següents reflexions, que han estat els eixos de les ponències presentades 
i que incideixen bàsicament en els temes d’avaluació, gestió i finançament de 
les infraestructures.

Aquestes reflexions s’han agrupat per temes, però això no es correspon amb 
les diferents ponències presentades, que tenen enfocaments més transversals 
en què cadascuna d’elles tracta diversos temes amb diferents aproximacions, 
sinó a una manera de presentar les idees que han anat sorgint.

Inversions i Impacte Econòmic

Les inversions en infraestructures tenen una gran incidència en l’economia 
d’un territori, la qual cosa fa que sigui un tema sensible i fonamental per al 
futur del país.

Les infraestructures tenen un impacte positiu sobre la competitivitat i el benes-
tar de la població. Així, per exemple, les millores en accessibilitat es tradueixen 
en increments de la inversió i en millores de productivitat.

L’impacte de les actuacions no és, però, automàtic ni homogeni, sinó que de-
pèn d’on es portin a terme, de la relació entre el capital públic amb l’activitat 
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productiva privada, i de les actuacions en concret que es portin a terme i que 
estiguin ajustades a les necessitats econòmiques.

L’anàlisi empírica de les millores en infraestructures en territoris de renda alta 
a escala espanyola mostra la importància d’invertir en termes d’eficiència en 
aquelles àrees que, degut a la seva pròpia activitat, poden tenir problemes de 
congestió. 

Davant la necessitat d’aprofundir la renovació de les bases de competitivitat 
de l’economia catalana, cal replantejar decididament la política d’inversions, 
prioritzant el criteri d’eficiència i de rendibilitat social, ambiental i econòmica 
de la inversió per sobre d’altre tipus de criteris.

La necessitat d’avaluació

Cada cop més, el debat sobre les infraestructures ha passat de centrar-se en la 
dotació, a incorporar progressivament temes com la gestió de les infraestruc-
tures (per exemple el tema de l’autonomia dels aeroports), el seu finançament 
(introducció de capitals privats), el pagament per ús (el cas de les vies d’altes 
prestacions), la introducció de les externalitats (restriccions vehicles conta-
minants, descomptes vehicles eficients...), l’ús eficient de les infraestructures 
(congestió) o el paper del transport públic.

Atesa aquesta complexitat, l’avaluació de les inversions en infraestructures ha 
de ser un element central que permeti ajudar a la presa de decisions en actua-
cions que necessiten una important dotació de recursos i que tenen una vida 
útil molt elevada, la qual cosa fa que les decisions en aquest àmbit tinguin un 
alt cost d’oportunitat.

A més, el futur estarà condicionat, previsiblement, per la limitació dels recursos 
públics. Això fa encara més necessari el mecanisme d’avaluació de les actuacions.

El finançament de les actuacions en matèria d’infraestructures no només ha 
d’estar marcat per aconseguir recursos per al seu finançament, sinó especial-
ment per assegurar la seva sostenibilitat financera un cop portades a terme. En 
aquest sentit, és important garantir finançament per al funcionament eficient 
de les infraestructures ja construïdes i per al seu manteniment.

Cal definir una arquitectura institucional de l’avaluació d’inversions que estigui 
basada en:
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•  La independència de l’avaluador que la porti a terme. Independència que 
s’ha de donar en tot el procés d’avaluació.

•  Que l’avaluació es basi en els efectes globals de les infraestructures i no 
només en la valoració de si compleixen els objectius que les van impulsar 

•  Transparència en tot el procés d’avaluació, tant pel que fa a les hipòtesis, 
les dades i els resultats.

•  Utilització de criteris homogenis en les diferents avaluacions, de manera que 
es puguin comparar els diferents projectes amb els mateixos instruments.

•   S’han d’utilitzar mètodes d’avaluació contrastats, amb un consens sobre 
el seu ús, i adequats a les decisions que es puguin prendre en cada fase del 
projecte per tal d’optimitzar-les. 

No hi ha un model únic a escala internacional de com estructurar aquesta ava-
luació, ni de qui ha de portar-la a terme. El que sí que és important és que l’ava-
luador actuï amb independència i transparència. 

Cal incidir en l’eficàcia de la planificació de les inversions. Un acurat càlcul de la 
demanda i dels costos dels projectes són clau per poder avaluar-ne la rendibili-
tat en termes socials, independentment del seu finançament.

Finançament i gestió de les infraestructures

Els models de finançament de les infraestructures hauran de permetre la parti-
cipació pública i privada. Aquesta participació ha d’estar vinculada a l’eficiència 
de la gestió.

Es tracta que la manera de finançar i de gestionar les infraestructures aportin 
valor al sistema. Cal buscar en cada cas el mètode més eficient tenint en comp-
te els recursos existents i els beneficis i costos que generin i com es distribuei-
xen els beneficis generats per les noves inversions. 

Les infraestructures han de ser financerament sostenibles, la qual cosa vol dir 
disposar d’un model de finançament estable i integrat. 

Per gestionar els reptes de futur, cal disposar d’instruments financers que per-
metin incidir sobre la mobilitat. Cal tenir en compte el finançament públic, el 
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finançament per ús o la utilització d’incentius positius o negatius sobre diversos 
modus de transport, en forma, per exemple, d’impostos o taxes.

En el cas del transport públic aquesta estabilitat és encara més necessària, i en 
aquest sentit és interessant analitzar els exemples de finançament del trans-
port públic que s’estan produint arreu. 

El pagament per ús és una tendència creixent. Cal atendre, però, als temes de 
distribució de la renda, als diferents beneficis i costos dels agents implicats, i cal 
tenir en compte el tema de les externalitats. 

La gestió de les infraestructures de mobilitat necessita d’instruments financers 
que actuïn com a incentius positius o negatius per millorar la qualitat de vida 
de la població.

Hi ha tot un seguit d’innovacions financeres que permetrien arribar a un siste-
ma més just i que respongués millor a les necessitats del conjunt dels ciutadans.

Ateses les diferents administracions i agents públics i privats que actuen a esca-
la catalana, és important la coordinació entre elles, de manera que la concentra-
ció de les recaptacions del sistema i el repartiment amb criteris d’optimització 
faciliti l’aplicació de les innovacions financeres més adaptades a l’entorn català.

Reptes de futur

Pel que fa a l’àmbit de la mobilitat, cal abordar uns reptes de futur amb forts 
canvis en els paradigmes fins ara vigents i que han condicionat el desenvolupa-
ment dels darrers períodes.

Els condicionants urbans. La mobilitat urbana com a repte important, com un 
dels elements clau per aprofitar les economies de concentració sense les de-
seconomies d’aglomeració, produïdes per la congestió i els efectes sobre el 
medi, que s’observen a les grans capitals.

Un gran impuls de les noves tecnologies de comunicació i informació, que no 
només influeixen en el disseny de les infraestructures, sinó especialment en els 
hàbits i l’estil de vida dels ciutadans, que condiciona els serveis que han d’oferir. 
Això es posa de manifest especialment en temes com l’e-commerce i els seus 
efectes sobre la mobilitat.
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La flexibilitat en l’àmbit de les relacions laborals i les pautes de consum impul-
saran el concepte de serveis de mobilitat, menys vinculats a la possessió de 
vehicle, que ha estat el condicionant de les darreres dècades. 

Una transició del model energètic vers una menor dependència dels combus-
tibles fòssils. Els factors ambientals són cada cop més importants tant en les 
decisions individuals, com en els incentius per gestionar un sistema complex.

Aquesta transició tindrà efectes fiscals, i cal tenir en compte que els impostos 
sobre hidrocarburs varen recaptar el 2016 més de 10.000 milions d’euros.

L’aparició dels vehicles autònoms, connectats, elèctrics i compartits són l’ele-
ment que pot marcar el futur de la mobilitat.

Tots aquests nous reptes incideixen en les decisions sobre infraestructures.

Atesos aquests canvis, cal una visió a llarg termini del model de mobilitat, un 
exercici difícil que s’agreujarà per un entorn tecnològic amb una velocitat de 
canvi important; transparència en la presa de decisions; cercar espais de col-
laboracions publicoprivades; la planificació en un entorn de canvi tecnològic 
constant; i integrar aquesta planificació de la mobilitat amb la visió del territori 
a llarg termini.

Necessitat de possar l’èmfasi en la gestio de l’oferta

Catalunya té una oferta de xarxa de transport àmplia i madura. Si bé hi ha unes 
mancances en temes viaris i ferroviaris, especialment en l’àmbit metropolità i 
en el transport ferroviari de mercaderies, que s’han posat de manifest en les di-
ferents ponències, el futur requerirà previsiblement dedicar una major atenció 
a la gestió de la demanda que a increments de l’oferta.

Per tant, caldrà gestionar de manera eficient les infraestructures de què dispo-
sem. 

Les noves tecnologies, com ara el big data, l’Internet of Things, la intel·ligència 
artificial, la sensorització i els avenços en els sistemes intel·ligents de transport, 
són oportunitats per millorar l’eficiència de la mobilitat. Ara bé, les infraestruc-
tures estan previstes per a períodes de vida útil molt llargs. Tot i els canvis tec-
nològics, no és plausible preveure una obsolescència accelerada. Això fa que la 
introducció dels canvis tecnològics i de fenòmens com la digitalització s’hagi de 



206

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

fer de manera gradual i progressiva. No es poden canviar les infraestructures, 
sinó adaptar-les al nou entorn tecnològic.

La gestió de l’oferta requerirà, per tal de ser efectiva, una major coordinació en 
els camps estratègic, executiu i operatiu entre els diferents nivells d’administra-
ció que actualment són titulars d’infraestructures de mobilitat a Catalunya en 
general i a l’àrea metropolitana de Barcelona en particular.

La integració en la gestió dels diferents modes de transport, públics i privats, és 
un element clau per ser eficient en l’ús de les infraestructures.

La mobilitat urbana serà un dels àmbits d’actuació amb més dinamisme en les 
properes dècades i sobre el qual els organismes públics estan cridats a tenir un 
paper rellevant. Els reptes que es plantegen són:

• Definició d’un finançament sostenible del transport públic.

•  Adreçar els problemes creixents que s’esperen entorn de la distribució 
urbana de la mercaderia, amb mesures innovadores per reduir els vehi-
cles-quilòmetre.

•  Una major coordinació entre les diferents Administracions Públiques amb 
competència en mobilitat.

• Integrar la planificació de la mobilitat amb la urbanística. 

No només mobilitat

Si bé el debat sobre infraestructures productives es centra bàsicament en la 
mobilitat, cal tenir en compte altres models d’infraestructures que són impor-
tants des del punt de vista de la qualitat de vida, i també de l’activitat producti-
va, com és el tema de l’aigua.

Les conclusions no són massa diferents a les que s’han vist anteriorment, en 
el sentit que cal avaluar les actuacions, gestionar l’oferta i garantir un finança-
ment sostenible.

Les tarifes de l’aigua han de combinar una sèrie de requisits: la necessitat de recu-
perar els costos, l’eficiència en la prestació del servei, la gestió d’un recurs escàs 
i el fet de tractar-se d’un element bàsic per a les necessitats humanes i socials.
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La consideració de monopoli natural ha condicionat la prestació del servei. Un 
servei amb múltiples formes de gestió, cadascuna amb avantatges i inconve-
nients, en les quals incideixen aspectes tant tècnics com ideològics. L’elecció 
de la forma de gestió hauria d’estar definida per criteris d’eficiència.

El sòl com factor productiu

El sòl és un factor de producció que té importància en les decisions de localit-
zació empresarial, i que incideixen també en el benestar de la població. Això 
és encara més important en un país com Catalunya, on el territori és un bé 
escàs. 

Els grans dèficits urbanístics heretats d’abans de la democràcia (manca de zo-
nes verdes, equipaments, carrers sense urbanitzar, manca de serveis públics, 
etc.) avui podem dir que són cosa del passat. Per contra, els entorns urbans 
destinats a la indústria i a l’activitat econòmica han quedat relegats a un segon 
terme. Primer han estat els ciutadans, després les empreses.

Tot i així, s’ha produït una proliferació de sòls per a activitat econòmica arreu 
del país. Aquesta proliferació en part ve motivada per una manca de visió glo-
bal que permeti racionalitzar la ubicació d’aquests sòls. Cal abordar l’ordenació 
dels sòls per a activitats econòmiques a partir de l’escala territorial que els cor-
respon i amb una visió integrada de totes les administracions implicades (Gene-
ralitat, comarques i municipis).

L’anàlisi de la cadena de valor de la transformació urbanística del sòl mostra 
situacions molt diferents. No és idèntica a escala del territori, ni és el mateix 
abordar els reptes que suposen els creixements en extensió o els dels territoris 
urbans ja plenament consolidats. 

Per tant, la delimitació i l’impuls present i futur del sòl per a activitat econòmica 
arreu del territori requereix aproximacions flexibles i adaptades i, consegüent-
ment, saber prioritzar i discriminar objectius per a cada cas.

Pel que fa a legislació urbanística, cal superar la rigidesa dels instruments de 
planejament, reflexionar sobre els drets i obligacions del marc legal urbanístic 
vigent, renovar les restriccions que suposa la normativa urbanística referent 
als usos permesos en aquests tipus de sòls, i acotar el cost del temps com a 
variable clau per a la viabilitat econòmica i financera d’aquests processos de 
transformació.
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Els instruments propis de la promoció econòmica i dels plans de gestió tenen un 
paper cabdal per donar continuïtat i resultat a iniciatives tant per a noves actua-
cions com per als sòls ja consolidats. Els models de col·laboració publicoprivada 
poden ajudar a la reactivació dels sòls d’activitat econòmica avui consolidats.
El desajust que es produeix en termes de sòl per a activitats econòmiques, fa 
que sigui necessari posicionar-la en termes d’interès general. Sense el compro-
mís del públic, no serà possible capgirar la situació. Sense el compromís del 
teixit empresarial, menys encara.

RESUM I IDEES-FORÇA

Aquestes reflexions que surten de la lectura de les diverses ponències presen-
tades es poden agrupar en una sèrie d’idees-força sobre el tema.

•  Les infraestructures segueixen sent un element clau per a la competiti-
vitat del país. Davant la necessitat d’aprofundir la renovació de les bases 
de competitivitat de l’economia catalana, cal replantejar decididament la 
política d’inversions, prioritzant el criteri d’eficiència i de rendibilitat soci-
al, ambiental i econòmica de la inversió per sobre d’altres tipus de criteris.

•  L’avaluació de les inversions en infraestructures ha de ser un element cen-
tral que permeti ajudar a la presa de decisions en actuacions que necessi-
ten una important dotació de recursos i que tenen una vida útil molt ele-
vada, la qual cosa fa que les decisions en aquest àmbit tinguin un alt cost 
d’oportunitat. Independència de l’avaluació, transparència, utilització de 
mètodes contrastats, criteris homogenis i anàlisi dels impactes globals 
són elements clau.

•  Els models de finançament de les infraestructures han d’estar vinculats a 
l’eficiència de la gestió. Es tracta que la manera de finançar i de gestionar 
les infraestructures aportin valor al sistema. Cal buscar en cada cas el mè-
tode més eficient tenint en compte els recursos existents, els beneficis i 
costos que generin i com es distribueixen.

•  Cal trobar un model de finançament del transport públic que garanteixi 
la seva sostenibilitat econòmica, però que també sigui un element que 
n’incentivi l’ús i que permeti reduir les externalitats negatives.
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•  Ateses les diferents administracions i agents públics i privats que actuen 
a escala catalana, és important la coordinació entre ells, de manera que la 
concentració de les recaptacions del sistema i el repartiment amb criteris 
d’optimització faciliti l’aplicació de les innovacions financeres més adapta-
des a l’entorn català. L’impuls d’una agència catalana de mobilitat podria 
ser un instrument en aquesta direcció, tant per a l’ordenació del transport 
públic com del privat.

•  Les noves tecnologies, com ara el big data, l’Internet of Things, la intel·li-
gència artificial, la sensorització i els avenços en els sistemes intel·ligents 
de transport, són oportunitats per millorar l’eficiència de la mobilitat. Ara 
bé, les infraestructures estan previstes per a períodes de vida útil molt 
llargs. Tot i els canvis tecnològics, no és plausible preveure una obsoles-
cència accelerada. Això fa que la introducció dels canvis tecnològics i de 
fenòmens com la digitalització s’hagi de fer de manera gradual i progres-
siva. No es poden canviar les infraestructures, sinó adaptar-les al nou en-
torn tecnològic.

•  Si bé el debat sobre infraestructures productives es centra bàsicament 
en la mobilitat, cal tenir en compte altres models d’infraestructures que 
són importants des del punt de vista de la qualitat de vida, i també de 
l’activitat productiva, com és el tema de l’aigua. Les tarifes de l’aigua han 
de combinar una sèrie de requisits: la necessitat de recuperar els costos, 
l’eficiència en la prestació del servei, la gestió d’un recurs escàs i el fet de 
tractar-se d’un element bàsic per a les necessitats humanes i socials.

•  En un país com Catalunya, el territori esdevé un factor de producció bà-
sic, i les infraestructures en forma de sòls preparats per acollir activitats 
econòmiques és un factor de competitivitat. Cal superar la rigidesa dels 
instruments de planejament, reflexionar sobre els drets i obligacions del 
marc legal urbanístic vigent, renovar les restriccions que suposa la nor-
mativa urbanística referent als usos permesos en aquests tipus de sòls, i 
acotar el cost del temps com a variable clau per a la viabilitat econòmica i 
financera d’aquests processos de transformació. Sense el compromís del 
públic, no serà possible capgirar la situació. Sense el compromís del teixit 
empresarial, menys encara.
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5.11 EL MEDI AMBIENT EN EL PRESENT I EN EL FUTUR

Introducció

L’impacte negatiu sobre el medi ambient de l’activitat econòmica tal com s’ha 
desenvolupat és un fet àmpliament acceptat i cada vegada menys controvertit. 
L’acceptació d’aquesta realitat problemàtica, cada vegada més difícil de refu-
sar, ens convida a pensar en una activitat econòmica sostenible, és a dir, una 
activitat econòmica que permeti acomplir les necessitats presents sense com-
prometre que les generacions futures puguin també acomplir les seves. 

Aquesta relació conflictiva entre activitat econòmica i realitat del medi ambient 
ha impulsat, en les darreres dècades, modificacions importants en el pensa-
ment econòmic del món acadèmic i també, lentament, en la política econòmica 
dels organismes internacionals i també de les administracions públiques, així 
com en l’activitat empresarial. 

L’eix 11 del 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya, dedicat al medi 
ambient en el present i en el futur, ha recollit 20 ponències que reflexionen 
sobre aquest tema, com adaptar l’exercici de l’activitat econòmica per fer-la 
sostenible. Aquestes ponències, a més d’analitzar la situació actual a Catalunya 
i al món, s’endinsen en l’exploració de les tendències més significatives i en els 
dilemes més punyents a què ens haurem d’enfrontar en el futur pròxim. Així, 
aquest eix s’ha desenvolupat amb aportacions al voltant de quatre línies, que 
han agrupat les diferents ponències sobre territori i natura, transició energèti-
ca, economia circular i sistema productiu, i fiscalitat ambiental.
 
Natura i territori

Disposem, doncs, en primer terme d’un grup de ponències sobre “natura i ter-
ritori”. El ponent David Álvarez, en el document “Valoración económica de los 
ecosistemas en la gestión del medio natural”, i referint-se al document impulsat 
per Nacions Unides de “Valoració sobre els ecosistemes del mil·lenni” publicat 
l’any 2005, ens recorda que el 60% dels ecosistemes avaluats presenten un es-
tat de degradació o estan gestionats de manera insostenible. Però el més preo-
cupant és la tendència: en els últims 50 anys els canvis negatius experimentats 
pels ecosistemes terrestres han estat més ràpids que en qualsevol altre temps 
pretèrit. Per donar visibilitat i permetre una actuació rigorosa, calen mètriques. 
Més concretament, calen mètriques que permetin avaluar la riquesa d’un país 
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més enllà de les mètriques de producció recollides pel Producte Interior Brut. 
Calen mètriques que recullin nous paràmetres ambientals. En el si de la iniciati-
va de la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides ha sorgit l’SEEA (System 
of Enviromental-Economic Accounting), que conté estàndards internacional-
ment acceptats sobre conceptes, definicions, classificacions i regles estàndard 
de comptabilitat per produir informació comparable sobre el medi ambient i la 
seva relació amb l’economia. El sector empresarial no podia quedar al marge 
d’aquesta problemàtica. Tal com assenyala el document de David Álvarez, en 
el marc del TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), iniciativa de 
Nacions Unides per al sector empresarial concretada en la Coalició de Capital 
Natural, s’ha presentat el Protocol de Capital Natural. Aquest protocol propor-
ciona un marc harmonitzat per a la comprensió de la relació del sistema em-
presarial amb el capital natural.

En aquesta línia és també destacable la ponència de Ramon Folch: “Balanços i 
patrimonialització ambiental: per un model econòmic postindustrial”. El docu-
ment, com el mateix autor ens confessa des del començament, ha de ser entès 
com una estimulant provocació benigna. Ens assenyala: “No hi ha cap proble-
ma ambiental... El problema és el desacoblament entre el moment ambiental 
i la forma de concebre i desenvolupar l’activitat extractiva, productiva i con-
sumptiva. És un problema de model econòmic; l’actual és ambientalment insos-
tenible. En efecte, basem la nostra macroestratègia econòmica en l’ampliació 
constant de capital, cosa que ens porta a la demanda il·limitada i creixent de re-
cursos. Altrament, substituïm les amortitzacions ambientals per una estratègia 
d’externalització constant de disfuncions. El model econòmic respon a un para-
digma obsolet en haver-se magnificat els paràmetres que eren irrellevants en la 
matriu conceptual del passat”. La tesi central de Folch fa referència a la impor-
tància de les externalitzacions negatives, la transferència a l’entorn d’elements 
o resultats no desitjats. Aquesta ha estat una pràctica habitual i recurrent de 
l’activitat productiva. Però l’externalització a l’exterior no és possible, no hi ha 
un altre món. L’espai global no té exterior. El document ens alerta que el que 
no es corregeix per la via de l’ètica internalitzadora acaba provocant el descon-
tentament social. Totes aquestes externalitats recurrents i sistemàtiques “són 
factors econòmicament rellevants, doncs, però no figuren en els balanços. No 
són vistos com externalitats perquè les externalitzacions no són considerades 
en l’economia convencional”. Per tant, la proposta clau és la introducció en 
els balanços de tots el actius necessaris, inclosos els ambientals, per al funci-
onament de l’activitat econòmica. La patrimonialització de l’ambient és difícil 
però possible, i sobretot necessària, ja que es tracta de valorar-ne els actius. En 
aquest sentit s’haurien de buscar els paràmetres significatius i quantificar-los, i 
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també trobar-hi els algoritmes per escalar-los. Finalment, s’haurien d’incorpo-
rar a la normativa. El document no defuig la dificultat que tot això representa 
però també ens n’argumenta la seva necessitat més absoluta. 

La línia de “natura i territori” incorpora aportacions sobre temes diversos al 
voltant del medi ambient i el territori. Són els treballs de Iolanda Piedra, de 
Joan Antoni Solans, de Francesc Muñoz, de Jordi Sunyer i Mireia Gascón, i per 
últim d’Andreu Ulied. 

La ponència de Iolanda Piedra ens explica l’“Economia blava: la necessitat d’un 
model de governança”. Hi ha algunes dades econòmiques sobre la matèria: 
els oceans aporten aproximadament un valor d’1,3 bilions d’euros al producte 
agregat anual i en l’àmbit de la Unió Europea es pot destacar que el 90% del co-
merç exterior es fa per mar; també es fa per mar més del 40% del comerç inte-
rior, mentre que les activitats econòmiques s’estimen en 495.000 milions d’eu-
ros anuals i en el sector hi treballen 5,4 milions de persones. També hi ha dades 
ambientals: els oceans produeixen la meitat de l’oxigen de l’atmosfera terres-
tre i absorbeixen el 25% de les emissions de CO2. El manteniment dels oceans és 
imprescindible per a la regulació del clima i és important com a font d’aportació 
d’aliments i salut. La governança de les aigües oceàniques marítimes i interiors 
és de gran complexitat. La referència clau en aquesta àrea és la Convenció de 
Nacions Unides sobre els Drets del Mar (UNCLOS) de 1982. Fins a l’any 2016 no 
ha existit un mecanisme que permeti, de forma transversal, emprendre accions 
efectives sobre l’alta mar. El 60% dels oceans estan fora de les jurisdiccions na-
cionals i, per tant, hi ha una responsabilitat internacional compartida. 

És al novembre de l’any 2016 quan des de la Unió Europea es va proposar 
una agenda conjunta per als nostres oceans. Fa poc més de 10 anys que el 
president Barroso va proposar la Política Marítima Integrada (PMI). L’objec-
tiu era treballar de forma coordinada i conjunta i es va iniciar un sistema de 
governança participativa. A partir d’aquí es va desenvolupar la Planificació 
Marítima Especial com “una forma pràctica de crear i establir un ús més ra-
cional de l’espai marítim”. El nord europeu ha anat més de pressa que el sud 
en el desplegament de les zones marítimes especials. Així, s’han definit zones 
marítimes especials per a: mar del Nord, Bàltic, Atlàntic, Adriàtic i finalment 
la zona WESTMED per al Mediterrani (30 de novembre de 2017). La complexi-
tat de l’economia marítima no és només el resultat de les jurisdiccions, sinó 
també de la multiplicitat d’activitats que cal coordinar-hi: turisme, extracció 
de petroli i gas, navegació, serveis de transbordadors, pesca, protecció de 
costes i un llarg etcètera. 
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El document de Iolanda Piedra fa un èmfasi especial en la dificultat de la gover-
nança i de l’elecció del model de gestió. Els diferents models giren al voltant 
de dues qüestions: la participació o no de tots els stakeholders i el fet que les 
decisions siguin vinculants o no. El document conclou amb l’afirmació que tant 
l’Estat espanyol com Catalunya haurien de tenir un paper motor si es vol un 
màxim de creixement blau. 

L’aportació de Joan Antoni Solans ens parla també de territori i ens desgrana 
tota la complexa problemàtica d’harmonitzar, és a dir, equilibrar les necessi-
tats d’urbanització, manteniment de la xarxa urbana existent, les de suport 
d’aquesta traça urbana al sistema productiu, l’aflorament de nou terra urba-
nitzable, sovint de propietat fragmentada i amb una forta tendència a la seva 
retenció i l’encert en la previsió de les noves necessitats de la població. Tots 
aquests factors, i potser algun més, han de trobar cabuda i solució en els plans 
urbanístics que tenen l’objectiu de normalitzar el preu del sòl urbà i urbanit-
zable. Quan no hi ha pla urbanístic o aquest s’incompleix es trenca l’equilibri 
necessari per aconseguir l’adequada proporció d’habitatge lliure i protegida, 
la gestió de preus raonable, l’atenció als nous requeriments de la població de 
l’activitat econòmica, entre d’altres. El títol de la ponència, “Reflexions a partir 
d’una experiència de vint anys”, ens convida, efectivament, a llegir atentament 
el treball i a apreciar la importància del tema.

Amb “Catalunya ciutat: equitat i territori”, Francesc Muñoz fa la dissecció del 
paisatge urbanístic que s’ha produït a Catalunya en els darrers 40 anys i n’ana-
litza les conseqüències més rellevants. La diferenciació entre ciutat i territori, 
entre urbà i paisatge es torna borrosa: “la vida urbana, que al segle xix s’ente-
nia com quelcom característic de la ciutat i que era substancialment diferent 
a la vida que tenia lloc al camp, ha acabat per estendre’s així de manera total 
al territori, també a Catalunya”. Durant tot aquest període, mentre l’urbanis-
me de la densitat caracteritzava debats i actuacions als anys 80, en paral·lel, 
es desenvolupava una urbanització dispersa basada en l’habitatge unifamiliar, 
singular o adossat, i en la instal·lació de tot tipus de serveis, des de centres co-
mercials a centres de serveis i d’oci, que es replicava pel territori. Aquesta nova 
forma d’urbanisme, allunyat del discurs de regeneració urbana, s’ha multiplicat 
mimèticament i ha anat colonitzant les perifèries fora ciutat i entre ciutat.

D’aquesta nova realitat en resulta i, al mateix temps alimenta, una nova cultura 
que esborra la separació entre la cultura rural i la cultura urbana, i probable-
ment representa el principi d’una nova cultura, la rurbana. Aquest fenomen es 
possible gràcies a l’extensió de l’ús de l’automòbil, que es fa necessari per viure 
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en aquest nou territori metropolità lax, amb més desplaçaments per anar més 
vegades i per més raons a més llocs que estan més lluny. S’ha produït, doncs, 
un doble fenomen: per una banda, un procés de requalificació i millora de les 
ciutats catalanes, el qual ha suggerit i enfortit la percepció d’una Catalunya feta 
de ciutats i per una altra banda, la progressiva consolidació de la urbanització 
regional dispersa.

El context analitzat, possibilita el pas a una nova agenda per a la sostenibilitat 
cultural dels territoris metropolitans a partir de la gestió adequada dels seus 
paisatges. El ponent ens indica que s’ha consolidat la idea de la gestió del pai-
satge amb noves visions que es sobreposen a les més tradicionals de preser-
vació, conservació i protecció. Hi ha nous interessos com el reconeixement, 
la valoració i l’activació social, econòmica i cultural dels valors paisatgístics i 
patrimonials del territori, els quals han aflorat oportunitats per integrar en el 
mapa dels nostres paisatges d’interès entorns sense qualitats d’excel·lència 
o excepció i fins i tot tradicionalment considerats al marge de l’imaginari col-
lectiu en no formar part dels paisatges de referència institucionalitzats. Així, a 
més dels paisatges culturals que recullen la petjada humana sobre el territori, 
s’han obert noves finestres de promoció i valoració per al “paisatge ordinari”, 
el paisatge que ha embolcallat i embolcalla la vida quotidiana i que representa 
la cultura local reconeguda pels habitants d’un territori a partir de la seva iden-
tificació individual i col·lectiva amb elements concrets d’aquell paisatge.

Jordi Sunyer i Mireia Gascón amb la seva ponència “Determinants ambientals 
de la salut en l’entorn urbà” ens emmarquen a la vegada que ens alerten en els 
importants impactes en la salut en els entorns urbans desenvolupats al marge 
de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i altres fons sol-
vents. La ponència indica que segons el recent informe realitzat per Mueller, N. 
et al. “Urban and Transport Planning Related Exposures and Mortality: A Health 
Impact Assessment for Cities” per a la ciutat de Barcelona, s’estima que al vol-
tant del 20% de les morts produïdes anualment es podrien evitar si es seguissin 
els criteris dels organismes internacionals. Aquests criteris, que s’exposen amb 
detall a la ponència, es concreten en una sèrie d’indicadors sobre activitat físi-
ca, contaminació de l’aire, soroll exterior, calor i espais verds. 

Amb la ponència “Valoració socioeconòmica de l’espai públic alliberat de tràn-
sit” d’Andreu Ulied, es tanca aquest apartat dedicat a Natura i Territori. El tre-
ball aborda la problemàtica del trànsit rodat a les ciutats, el qual afecta la qua-
litat del medi ambient, la de l’aire, i també la del medi social. Ens en fa de guia 
el document de la Comissió Europea “Recuperant els carrers de la ciutat per a 
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la gent - El caos o la qualitat de vida?”, de l’any 2004. La resposta a les previsi-
ons d’augment del nombre d’automòbils que històricament ha fet incrementar 
també l’espai viari per acollir més trànsit s’ha demostrat insostenible i avui dia 
la solució s’enfoca, precisament, en la disminució de la capacitat disponible per 
als cotxes i en el desenvolupament d’altres maneres de mobilitat, en especial 
les basades en el transport públic.

El document aporta informació concreta sobre els diferents plans de mobilitat 
urbana a Barcelona, especialment del Pla 2008-2013. Concretament, quan es 
fa una transformació destacable de l’ús de l’espai públic és important disposar 
d’instruments per mesurar-ne el valor de l’impacte. La ponència aporta l’expo-
sició de la metodologia per estimar el valor social d’incrementar l’espai públic 
que es va fer servir en tres casos a Barcelona. S’analitza també si els valors 
resultants de l’aplicació d’aquest mètode són versemblants en relació amb els 
immobles de l’entorn. Aquesta comparació indica que “els casos de la Rambla 
i de la rambla de l’Onze de Setembre (casos 1 i 2) retornen valors dins el mateix 
ordre de magnitud, entorn als 2.800-3.500 €/m2. En el cas de l’avinguda Diago-
nal, el valor de l’espai públic obtingut és molt superior, de l’ordre de 10 vegades 
més gran. Aquest fet reflecteix la singularitat del projecte, també per tractar-se 
d’una restricció de capacitat en una via que fins ara exerceix d’accés interurbà 
a la ciutat.”

Transició energètica

L’eix ha recollit un important conjunt de treballs al voltant de l’energia en di-
ferents aspectes de la transició energètica cap a un model descarbonitzat de 
generació elèctrica i l’estalvi o eficiència energètics, suportada i empesa per la 
certificació i també estudiada en entorns molt específics com l’edificació.

Tant l’acord de Nacions Unides el setembre del 2015 sobre l’agenda per al 
desenvolupament 2030, més conegut com a “Objectius de Desenvolupament 
Sostenible”, com l’acord també de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, 
conegut com a COP 21, assolit al desembre d’aquell mateix any, han impulsat 
la definició i confecció de plans per reduir, o eliminar, la contaminació atmos-
fèrica que resulta de la creació i de l’ús d’energia. A la Unió Europea hi ha una 
iniciativa important en aquesta matèria. Com ens indica el ponent Joan Batalla 
en el seu treball “Energía limpia para todos los ciudadanos: ¿hacia dónde va 
Europa?”, el novembre de l’any 2016 la Comissió Europea va presentar una am-
biciosa proposta legislativa que assenta les bases del futur energètic a Europa i 
que porta per títol “Clean energy for all europeans”, més coneguda per winter 
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package. Aquesta proposta està actualment en procés de debat en el Parla-
ment Europeu.

El treball de Joan Batalla es proposa delimitar els reptes que planteja la propos-
ta europea al sector energètic. En aquest sentit, s’analitzen els canvis propo-
sats en el sector de les renovables, s’aprofundeix en les millores de la directiva 
europea en relació amb el mercat elèctric i, molt particularment, amb l’aspecte 
d’apoderament del consumidor, es tracten les mesures de la proposta en re-
lació amb l’eficiència energètica i, per acabar, hi ha una aportació en relació 
amb la regulació. La ponència és una magnífica i ordenada exposició del winter 
package. Podem ressaltar aquí les dades objectiu per a cada un dels grans te-
mes: renovables, objectiu de cobertura del 27% del total de l’energia (en revisió 
al 35%) per a l’any 2030, millora de l’eficiència energètica en un 30 % per a aquell 
mateix any i augment de la interconnexió transfronterera d’un 10% a un 15% . 
El ponent ens aporta dues conclusions: l’aprovació d’aquesta proposta serà el 
canvi de més envergadura dels últims 20 anys en matèria d’energia i l’economia 
de transició energètica serà una gran oportunitat per reforçar l’avantatge com-
petitiu de la indústria energètica europea. 

La proposta del winter package consolida les fonts de generació renovables en 
la producció elèctrica, i integra la política energètica amb la política ambiental. 
Això té importants impactes en el funcionament i regulació del sector energè-
tic actual i, de forma destacada, en el sector elèctric. Aquest és el tema que ana-
litzen els ponents Maite Costa, Elisa Trujillo-Baute i Xavier Massa en el treball 
“El futur del mercat elèctric davant la transició energètica”. Els compromisos 
ambientals de la Unió Europea han consolidat les fonts de generació renovable, 
especialment de les intermitents –eòlica i solar–. L’augment de la capacitat de 
generació renovable s’espera que continuï al llarg dels pròxims anys de manera 
que aquestes fonts de generació podrien cobrir, l’any 2030, el 50% de la gene-
ració elèctrica a Europa i podrien arribar a més d’un 65%, l’any 2050. L’escenari 
que planteja la política energètica europea és, doncs, un model energètic domi-
nat per les energies renovables. 

Aquest nou escenari obre el debat de com ha de ser el disseny del mercat elèc-
tric majorista (anomenat diari o pool) per tal que el preu garanteixi els senyals 
adequats a la inversió a llarg termini, de forma que no posi en risc ni la garantia 
de subministrament, ni l’objectiu mateix de foment de les energies renovables. 
En el mercat majorista els costos variables determinen el preu. Això vol dir que 
les tecnologies amb costos variables pròxims a zero –com ho són les renova-
bles– provoquen fortes caigudes en el preu del mercat diari, de manera que no 
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es garanteix que s’emprenguin inversions a llarg termini. I si bé, en un marc de 
política d’incentius, les energies renovables casen sense haver de recuperar els 
costos variables, la desaparició dels subsidis i l’entrada de tota l’oferta en con-
dicions competitives no eliminaria el problema que es planteja, el qual afectaria 
la viabilitat de les pròpies energies renovables i el compliment dels objectius de 
la política energètica i ambiental europees. 

La ponència presenta l’estat del debat sobre aquest tema i fa la proposta d’un 
nou disseny del mercat elèctric majorista. La contribució del treball es basa en la 
utilització de múltiples mecanismes de mercat, depenent del tipus de transac-
ció i del tipus de serveis. Aquesta proposta consisteix a modificar el mercat 
actual i crear un mercat d’ajustaments a curt termini, un mercat de serveis de 
flexibilitat i un mercat de capacitat per tal d’aconseguir la multiplicitat d’objec-
tius de la política energètica i generar, a partir de rendes d’escassetat, els se-
nyals d’inversió necessaris per al correcte funcionament del sistema, tant a curt 
com a llarg termini. En els mercats de serveis de flexibilitat hi han de participar 
tant l’oferta –totes les tecnologies que tinguin capacitat tècnica per prestar 
el servei– com la demanda (consumidors –prosumidors). Finalment, per tal de 
garantir la fermesa del sistema es planteja la creació d’un mercat de capacitat 
(per exemple mitjançant subhastes) en el qual participin totes les tecnologies 
que garanteixin la seguretat de subministrament i la recuperació de la inversió 
a llarg termini, tot respectant les consideracions europees en les qüestions de 
les emissions. Amb aquest disseny es pretén donar solucions de mercat als múl-
tiples reptes del sector, entre el quals hi ha el de generar els senyals d’inversió 
a curt i llarg termini. 

David Robinson i Malcolm Keay aporten el treball “The decarbonized electricity 
system of the futur: the ‘two markets’ approach”. El treball és una actualització 
del que van publicar, amb el mateix títol, el juny de 2017, a l’Oxford Institute 
of Energy Studies. La ponència sosté la tesis de la creació de dos mercats en 
resposta a la problemàtica derivada de la decisió d’anar a un sistema d’alta pe-
netració de renovables intermitents, com el que s’ha analitzat en la ponència 
anterior. És, doncs, la proposta d’una solució concreta que busca donar respos-
ta al problema plantejat de nou disseny del mercat elèctric. 

La identificació del problema és paral·lela a la de la ponència anterior: en el 
mercat d’energia actual, els generadors d’electricitat es paguen per l’electrici-
tat que produeixen basant-se només en el mercat majorista i amb un preu de 
l’electricitat que fluctua. El preu queda determinat pel cost marginal variable 
corresponent a la producció que cobreix la demanda de cada moment. Aquest 
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preu ofereix cobertura, és a dir, “en dona un senyal”, els costos variables a 
curt termini i els costos d’inversió a llarg termini. Aquest model no s’adapta bé 
a un mercat descarbonitzat del futur, ja que la generació d’electricitat a partir 
de fonts renovables té costos variables marginals zero o pròxims a zero que 
no permeten remunerar la inversió i no envien cap senyal ni als operadors ni 
als consumidors. A més, afegeixen els ponents, tampoc hi ha una estratègia 
de sortida (de solució), ja que les plantes amb costos marginals variables zero 
o propers a zero, necessiten el suport del mercat majorista, però la seva pre-
sència en el mercat crea “externalitats pecuniàries” (en aquest cas, reduccions 
de preus) que fan necessari el suport de les plantes convencionals a través de 
pagaments per capacitat o similars. En resum, segons els ponents, els mercats 
tendeixen a fer-se cada cop menys eficients en les seves funcions essencials: 
remunerar la inversió, operar de manera eficient i donar senyals sobre el cost 
econòmic als consumidors. 

La proposta de dos mercats, un mercat d’energia renovable d’acord amb la 
seva disponibilitat, i un altre mercat flexible de subministrament d’energia on 
demand, –amb dos preus diferents, més baix el primer i més car el segon– per-
met solucionar els problemes descrits en permetre que el consumidor triï el mix 
d’energia que prefereix, l’anima a moure’s cap a l’energia renovable i permet 
també el finançament de les plantes de producció on demand en base al fun-
cionament del mercat. També aporta una sortida als subsidis del govern tant 
pel que fa a la producció d’energia renovable com pel que fa a les plantes de 
producció flexible. 

El treball d’Assumpta Farran, “Transició energètica. L’energia del futur a l’agen-
da política del present”, desenvolupa una visió crítica al plantejament de la 
transició energètica, que considera com “la forta irrupció de les energies re-
novables i la necessitat de planificar en paral·lel un model de generació ‘fòssil 
i nuclear’ que els doni suport quan no faci sol ni vent i que alhora els permetin 
garantir les puntes de consum”. Aquesta visió representa una opció continuista 
en relació amb el model actual de producció centralitzada, però hi dona una 
flaire “verda” amb la generació d’energia a partir de fonts renovables. L’argu-
ment tècnic d’aquesta opció de continuïtat és la necessitat de manteniment 
del subministrament en cas d’intermitència de la generació renovable, és a dir, 
hi ha una visió capturada pel costat de l’oferta, però, i si “el canvi disruptiu” 
no ve de l’oferta sinó de la demanda?, es pregunta la ponent. El canvi vindrà 
pel costat de la demanda gràcies a la innovació tecnològica: “estem davant 
de tecnologies energètiques digitals, renovables amb capacitat d’emmagatze-
matge, que disposen de capacitat de càlcul i que estan interconnectades entre 
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elles, així com a la xarxa elèctrica”. Però a més hi ha nous emprenedors i noves 
empreses què desenvolupen els seus models de negoci en base a l’economia 
energètica distribuïda i bidireccional. Hi ha experiències abundants d’aquesta 
perspectiva en llocs com Alemanya, Austràlia, Califòrnia o el Regne Unit. En 
aquests llocs, les empreses i el governs tenen posats el ulls en els sistemes resi-
dencials interconnectats. És a dir, en un model distribuït en el qual la gestió està 
al costat de la demanda. 

De fet, l’aportació d’Assumpta Farran ens enfronta al dilema de triar entre, 
d’una banda, un model centralitzat amb recolzament de generació d’energia 
nuclear i amb necessitat de grans infraestructures de distribució i, d’una altra, 
un model distribuït, gestionat des de la demanda, connectat a través de xarxes 
intel·ligents bidireccionals i amb participació activa de la generació residencial 
i local. Tot sembla indicar que l’opció triada a l’Estat espanyol va en direcció al 
model centralitzat. La ponència considera que és el moment que el dilema entri 
en l’agenda del debat públic i en l’agenda política, i ens recorda que “les bases 
de la Transició Energètica a Catalunya van més enllà d’un model descarbonitzat 
i renovable i també aposten de forma decidida per la generació distribuïda i 
autòctona que garanteixi la democratització del sistema i la participació activa 
dels ciutadans, no únicament com a consumidors d’energia, sinó també com a 
generadors i gestors”.

Com s’ha anticipat a l’inici d’aquest apartat, la transició energètica, a més 
d’afectar la generació i el mercat elèctrics, afecta també l’eficiència energètica 
tant dels processos industrials, com dels edificis i del consum. En aquest sentit, 
disposem d’un total de tres ponències, la primera de les qual tracta el tema de 
la certificació, i dues ponències al voltant dels edificis.

Tenim, doncs, la ponència “Certificació de l’eficiència energètica; avantatges” 
a càrrec del ponent Ramon Garriga. Aquest treball destaca la importància de 
l’eficiència energètica en els objectius de reducció de les emissions de CO2. Es 
centra en l’esforç que fa i està fent la Unió Europea en aquest tema i com va 
guanyant pes la idea que l’eficiència energètica –la millor forma d’energia és 
aquella que no es genera– és el factor clau per a la reducció de les emissions. La 
política per millorar l’eficiència energètica es suporta en les auditories i les cer-
tificacions en les indústries i els processos de les empreses, i també en aquells 
aspectes en què el consumidor pot tenir més incidència: l’habitatge i els pro-
ductes d’ús habitual.
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Així mateix, la ponència exposa l’evolució i situació actual a la Unió, a Espanya 
i a Catalunya de les auditories i certificacions, de l’etiquetatge energètic dels 
productes de consum habitual i de la certificació energètica dels edificis. En el 
treball, s’hi poden trobar dades sobre l’augment creixent de les certificacions, 
especialment a Europa, on les certificacions ISO, per exemple, han crescut un 
69% i un 77% en els darrers anys 2015 i 2016, respectivament. A Catalunya, l’any 
2016, es van emetre 110 certificats ISO 50001, el 24% dels emesos a tot l’Estat. 
Acaba presentant uns resultats globals que segons l’Agència Internacional de 
l’Energia apunten a una millora sostinguda de la intensitat energètica mesura-
da en energia primària necessària per produir una unitat de PIB. La millora és 
de l’ordre d’un 2,1% a l’any de mitjana a partir del 2010. En les reflexions finals 
del treball, l’autor ens confessa que “ha estat temptat de titular aquestes re-
flexions ‘Eficiència energètica; entre el risc i l’esperança’. Risc que se’n parli 
més que no pas s’hi actuï i esperança que es prenguin les mesures necessàries 
perquè s’hi actuï més del que se’n parla”. Disposem, diu el ponent, de la tecno-
logia, dels coneixements, de les empreses de serveis energètics i dels fons d’in-
versió, cal una nova governança sense descomptar el paper de l’usuari final que 
ha de guanyar en informació, especialment en l’estalvi que pot obtenir amb l’ús 
de millors electrodomèstics i edificis, i que també ha de guanyar en consciència 
en relació amb la importància del canvi climàtic. 

L’aportació de Mauro Manca, “El edificio nZED, el nuevo modelo de arquitectu-
ra que consuma cero”, ens obre la porta a l’eficiència energètica en els edificis. 
Cal retenir que els edificis són els responsables del 40% del consum energètic. 
La directiva de la Unió Europea relativa a l’eficiència energètica dels edificis de 
l’any 2010 defineix per primera vegada què l’edifici nZEB o “nearly Zero Energy 
Building”, l’edifici de consum energètic zero o casi zero. L’edifici nZED és un 
edifici amb una elevada eficiència energètica, en el qual la demanda d’energia 
ha d’estar coberta per fonts d’energia renovable. Cal diferenciar aquesta defini-
ció de l’anterior NZEB, en la qual el balanç d’energia ha de ser zero, la quantitat 
d’energia utilitzada és igual a la quantitat d’energia renovable generada in situ. 
L’objectiu de la Unió Europea és construir tots el edificis sota els estàndards 
nZEB a partir de l’any 2020 (els edificis públics a partir de l’any 2018).

La ponència de Mauro Manca recull l’experiència pràctica de molts anys de 
l’empresa Picharquitecs, empresa pionera d’arquitectura sostenible a Espanya. 
L’edificació nZEB representa un gran canvi en la forma de pensar, construir i 
mantenir un edifici, però els avantatges d’aquest tipus d’edificació són impor-
tants i entre d’altres es poden mencionar la selecció, l’ús i reutilització de mate-
rials que l’apropen a l’economia circular, la flexibilitat i l’economia en la variació 
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de l’ús de l’habitatge, el potencial dels mètodes constructius més econòmics 
i més eficients que permeten l’ús de material prefabricat i industrialitzat i les 
construccions “en sec”. La transformació cap a aquest tipus d’edificació és len-
ta i caldrà vèncer les resistències del sistema de construcció tradicional, però 
són destacables els casos pràctics tant de projectes de nova edificació com de 
projectes de reforma que es recullen en la ponència.

Francesc Bonvehí aprofundeix en el tema d’energia i edificació en el seu tre-
ball “Dels edificis d’energia nul·la als ecodistrictes”. La ponència ens parla dels 
aspectes més importants al voltant dels edificis nZEB, les seves mètriques, les 
certificacions que facin front a la bretxa prestacional i els efectes de la pobresa 
energètica en els mesuraments reals de consum en relació amb els estimats. 
Però val la pena destacar l’afirmació següent: “Per assegurar els objectius co-
munitaris de descarbonització de l’economia és indispensable plantejar-se tam-
bé objectius 100% a diferents escales urbanes, més enllà de l’edifici individual, 
que per simplificar anomenarem genèricament ecodistrictes”. El tema dels 
ecodistrictes incorpora el tema de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. 
Noves tecnologies com els comptadors digitals d’energia elèctrica, noves capa-
citats d’emmagatzematge i altres tecnologies emergents com el blockchain, 
han de permetre intercanvis d’energia entre particulars i reforcen la possible 
existència de mercats locals d’energia de baixa o mitja tensió. Hi ha projectes 
de recerca d’àmbit europeu com el Grid4EU, Empower i d’altres amb experièn-
cies pràctiques en aquesta línia. El ponent reclama, sobretot a l’Estat espanyol, 
un desplegament legislatiu ambiciós i sempre d’acord amb la Unió Europea.

Recursos i economia circular

La visió de l’economia des de la protecció al medi ambient i a la sostenibilitat 
planteja també reptes generals sobre el sistema productiu. Alguns d’aquests 
reptes es concreten amb l’anàlisi de l’ús de les matèries minerals crítiques i les 
ponències sobre l’economia circular.

“Materias primas minerales críticas: una visión en el contexto de los recursos 
geológicos globales y de Cataluña”, de Joaquín A. Proenza i Joan Carles Mel-
garejo, és la ponència que tanca aquest apartat d’economia circular i sistema 
productiu. El treball comença amb algunes constatacions que emmarquen la 
realitat actual: els recursos naturals són la base del nostre nivell actual de con-
fort, tota transició energètica sense minerals és impossible, en aquest sentit, la 
demanda de recursos minerals continuarà sent elevada a curt i mitjà termini per 
tal de poder satisfer l’augment de la població mundial i el seu nivell de vida. Els 
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metalls d’alta tecnologia són imprescindibles per a aplicacions d’alta gamma, 
com ara les anomenades tecnologies verdes associades a les energies renova-
bles, reducció de gasos d’efecte hivernacle i eficiència energètica. L’extracció 
de recursos minerals és intrínsecament insostenible, ja que aquests són finits, si 
bé el potencial miner del planeta Terra està lluny d’esgotar-se. A aquesta llista 
de realitats, hi podem afegir que un dels principals riscs de la indústria minera 
és la variabilitat de preus.

Des d’aquesta visió de realitat actualment indefugible, la ponència ens presen-
ta una síntesi de la vulnerabilitat a la qual està exposada la Unió Europea en 
relació amb les primeres matèries minerals crítiques i les iniciatives adoptades 
per afrontar-la. En una segona part, es descriu breument l’evolució històrica del 
sector miner a Catalunya, en la qual la mineria ha tingut gran importància. En re-
lació amb aquest últim tema cal ressaltar que a Catalunya cap a mitjan segle xx 
la mineria metàl·lica tradicional, primer, i la del carbó i de minerals industrials, 
després, van entrar en decadència i, en general, van acabar tancant a causa de 
la competència impossible amb altres productors externs. A Catalunya s’hauria 
de fer un esforç per saber millor què hi ha en el subsòl. Actualment sols subsis-
teix a Catalunya la mineria de potassa, la d’aigües minerals (Mitjà et al., 1999) i 
la de roques i minerals industrials. De totes maneres, gràcies a la universitat i a 
la internacionalització de la recerca en recursos naturals feta des de Catalunya, 
hi ha un important cos de professionals i coneixements que obren les possibili-
tats d’inversió en mineria en altres països. 

El tema de l’economia circular és tractat per les aportacions d’Antonio Valero 
i de Pere Torres. Antonio Valero, en el seu treball “Por una economía inspiral, 
más allá de la economía circular”, ens fa veure la importància de l’economia 
circular que, tot i considerar urgent la revolució de l’energia renovable, troba 
insuficient per mantenir un planeta sostenible. Tan important com la política de 
renovables, ho és la necessària política a favor de la reutilització, el reciclatge 
i l’allargament de la vida de tots els materials utilitzats per l’ésser humà, en 
especial aquells que són més escassos. La ponència fa una crítica al sistema de 
comptabilitat economicoambiental (SEEA), creat per la comissió estadística de 
les Nacions Unides. A aquest sistema comptable, que és un gran pas endavant, 
li falta incorporar els indicadors relacionats amb el reciclatge de materials i el 
deteriorament ambiental, ja que no recull bé la raresa i l’escassetat dels mine-
rals. Si aquesta raresa i escassetat es comptabilitzessin, els preus de les matèri-
es primeres pujarien severament. Consegüentment, caldria redissenyar el siste-
ma impositiu actual, aplicant impostos més elevats a l’extracció i a la utilització 
de matèries primeres i reduint els que actualment s’apliquen al treball. Aquesta 
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és la conclusió més important de Valero, el problema de la sostenibilitat no es 
resol només substituint combustibles fòssils per energies renovables. El pro-
blema energètic és una part de l’equació, però el problema realment espinós 
és el dels materials, la substitució d’uns materials per uns altres és un problema 
enorme perquè la demanda augmenta més de pressa que els descobriments 
científics. La ponència demana una comptabilitat que incorpori aquesta realitat 
i una economia inspiral que inspiri tot tipus de decisions polítiques per aconse-
guir un planeta més sostenible i just amb les generacions futures que l’habita-
ran. 

La ponència de Pere Torres “L’economia circular com a alternativa al model 
productiu” té l’objectiu de centrar els reptes de l’economia circular com un 
nou model productiu i aportar els criteris que l’haurien d’impulsar. La ponèn-
cia postula una estratègia d’economia circular forta. La justificació per passar 
d’una economia lineal a una circular és que l’economia lineal és el clar ferment 
de la insostenibilitat ambiental. L’economia lineal i els indubtables beneficis 
que ha aportat durant molts anys han arribat al seu límit a causa de les exter-
nalitats als dos extrems de la línia del sistema productiu: l’entrada al sistema 
s’enfronta a l’exhauriment de recursos naturals no renovables, mentre que a la 
seva sortida hi ha una inassolible proliferació de residus. Una dada mostra amb 
claredat el tema: més del 90% de les primeres matèries que s’utilitzen a tot el 
planeta no retornen al circuit productiu. 

L’economia circular no es pot presentar només com una gestió de residus con-
vencional. No val una estratègia d’enfocament feble en què massa sovint s’em-
mascara sota la denominació d’economia circular el que és senzillament una 
gestió de residus que en retorna poc o gens al sistema productiu. Es fa neces-
sari un enfocament fort, amb empreses productives, que impliqui fer apostes 
que n’escrutin tots els impactes ambientals possibles i els evitin o minimitzin. 
També es fa necessari el rol proactiu dels poders públics per establir de mane-
ra clara i àgil les regles del nou joc, impulsar una xarxa d’agents catalitzadors, 
crear programes de recerca i investigació tecnològiques, promoure la creació 
d’infraestructures útils per fer projectes pilot, com per exemple en l’àrea de la 
biorefineria, i modificar el sistema fiscal de manera que es bonifiqui allò circu-
lar i es penalitzi allò lineal. En definitiva, cal impulsar el tetraedre: innovació, 
emprenedoria, fiscalitat i coneixement. Explícitament, l’autor creu que, en un 
món amb 7.700 milions d’habitants que han de tenir una vida digna i amb la 
magnitud dels problemes globals adquirits, l’aposta tecnològica, el high tech, 
és l’única via que ens pot oferir solucions que no siguin dramàtiques.
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Fiscalitat i innovació ambientals

Quina és la realitat de la fiscalitat ambiental? Les ponències d’Amelia Díaz Álva-
rez i d’Ignasi Puig i Jordi Roca Jusmet, encaren aquest tema i hi aporten dades 
i propostes.

“Límites y posibles efectos de la fiscalidad ambiental” és el títol de la ponència 
d’Amelia Díaz Álvarez, que es centra especialment en la fiscalitat ambiental a la 
Unió Europea i a Espanya. Per situar el tema, es pot aportar una primera dada: 
a la Unió Europea els impostos ambientals dels 28 països que la integren van 
suposar, l’any 2016, 364.000 milions d’euros, xifra que representa el 2,4% del 
seu PIB i un 6,3% de la recaptació total en matèria d’impostos i altres contribu-
cions socials. Aquesta xifra de recaptació va en augment any rere any, des del 
2002, excepte en els anys de la crisi, 2008 i 2009, en els quals hi va haver una 
contracció. A Espanya els ingressos de la fiscalitat ambiental en relació amb el 
PIB són dels més baixos de la Unió, només per davant de Lituània i Eslovàquia, 
amb un percentatge de l’1,85%.

El treball d’Amelia Díaz s’estén sobre diversos temes relatius a la fiscalitat am-
biental com ara el doble dividend, la distribució de la renda i els efectes sobre la 
competitivitat i la productivitat. En relació amb aquests temes, la ponent con-
clou que els diferents treballs que han estudiat els efectes de la imposició fiscal 
sobre la distribució de la renda, la competitivitat, l’ocupació i la innovació han 
mostrat resultats diversos, si bé es pot afirmar que hi ha efectes tant positius 
com negatius sobre la distribució de la renda, i que no hi ha massa proves que la 
imposició fiscal causi un gran impacte advers en la competitivitat. La ponència 
també assenyala el fet que la recaptació obtinguda per aquests impostos sovint 
no es considera que hagi d’anar destinada a corregir els danys al medi ambient. 
En aquest sentit, se’ns recorden els criteris de la Unió Europea sobre aquest 
tipus d’imposició: no afectar la competitivitat, no incrementar la càrrega fiscal 
sinó redistribuir-la –objectiu orientat al canvi de conductes– i no representar un 
obstacle per a la instal·lació d’empreses en funció del territori. 

La ponència d’Ignasi Puig i Jordi Roca, “Fiscalitat ambiental a Catalunya: situa-
ció i propostes”, descriu la situació actual de la fiscalitat ambiental a Catalunya, 
tant en l’àmbit general com en l’àmbit local, i en fa propostes de millora. Entre 
les figures fiscals existents cal destacar el cànon de l’aigua i el cànon sobre els 
residus municipals. El cànon de l’aigua, vigent des de l’any 2000, té una aplica-
ció a l’aigua d’ús domèstic i a l’aigua d’ús industrial. En el cas de l’ús domèstic és 
un impost per quatre trams d’imposició progressiva que fa que la imposició al 
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consum situat en el quart tram sigui gairebé 10 vegades superior a la imposició 
en el primer tram. De fet, l’impost busca una reducció del consum d’aigua. Per 
la seva banda, el cànon que s’aplica a les activitats econòmiques no agràries, 
preveu dos tipus de variables: la quantitat d’aigua consumida i la contaminació 
que genera l’empresa. 

L’altre impost destacat és el cànon sobre residus municipals de l’any 2004 que 
grava l’abocament i incineració de residus municipals. El cànon el paguen els 
ens locals i la recaptació està gestionada per l’Agència de Residus. La majoria 
de recursos es retornen als ens locals en funció dels criteris definits anualment. 
L’impost presenta un doble incentiu: per una banda els ens se n’estalvien el pa-
gament si deixen de portar residus als abocadors i per l’altra, cobren el retorn 
en funció de la recollida selectiva i el tractament. 

La situació no és tan positiva en matèria de fiscalitat sobre la contaminació at-
mosfèrica, canvi en l’ús del sòl, generació d’energia nuclear i activitats extrac-
tives. També són bastant limitades les actuacions en els impostos i taxes muni-
cipals. En relació amb els impostos es pot ressaltar la bonificació fins a un 50%, 
tant en l’IBI com en l’IAE, per als subjectes passius que hagin instal·lat sistemes 
d’aprofitament d’energia solar o renovables respectivament. La taxa més signi-
ficativa en aquest tema és la de recollida d’escombraries. 

Els ponents consideren que “la fiscalitat ambiental no ha estat fins ara una de 
les prioritats de la política dels governs de la Generalitat i algunes de les ini-
ciatives s’expliquen més per les necessitats recaptadores que per la voluntat 
d’incentivar canvis de comportament”, si bé cal reconèixer-hi alguns elements 
positius com la voluntat de desenvolupar una fiscalitat sobre el canvi climàtic i 
d’aprofundir en altres figures.

Elisenda Jové i Agustí Segarra Blasco han presentat un important treball d’in-
vestigació, “Drivers of eco-innovation in catalonian firms”, sobre la motivació 
de la innovació incitada per la problemàtica del medi ambient a les empreses, i 
molt concretament a les empreses catalanes. Per què les empreses decideixen 
innovar per tal de millorar la situació del medi ambient? Què les mou a l’ecoin-
novació? 

L’anàlisi empírica que desenvolupa la ponència es fa sobre unes mil empreses 
manufactureres catalanes, recollides en el Panel d’Innovació Tecnològica (PI-
TEC), amb dades de l’any 2008 fins al 2015. Entre els molts temes que destaca el 
treball sobre l’especificitat de l’ecoinnovació, val la pena ressaltar el concepte 
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del “problema de la doble externalitat”. L’ecoinnovació està caracteritzada per 
les externalitats positives comunes a la innovació general (difusió i imitació), 
però també, i addicionalment, per les externalitats positives que produeix en 
el medi ambient. El tema o “problema” ve del fet que la reducció dels danys 
sobre el medi ambient, és percebuda per la societat d’una forma general, sense 
identificar que procedeix de l’acció, de la inversió i de l’esforç d’una empresa 
determinada, i això desincentiva l’empresa en qüestió. 

La conclusió més important del treball és que els resultats suggereixen que las 
regulacions, junt amb la major eficiència en la reducció de costos o la innovació 
organitzativa i la dimensió de l’empresa són els factors determinants de les es-
tratègies en matèria d’ecoinnovació. Per contra, les subvencions i els incentius 
fiscals es mostren com a polítiques poc efectives. Aquest fet i el desincentiu 
que pot provocar el problema de la doble externalitat fan molt important l’ac-
ció pública en la regulació. Els resultats de l’estudi també fan pensar que calen 
polítiques que reforcin les capacitats internes de les empreses i es doni suport 
a campanyes d’informació sobre l’estalvi de costos i sobre el valor del canvi 
organitzatiu.

CONCLUSIONS

1. Capital natural (natura i territori)

i. El Capital Natural és un concepte clau per entendre i millorar l’adequada re-
lació entre sistema econòmic i sistema ambiental. Aquest concepte no només 
pretén posar un valor a l’estoc de recursos naturals, sinó als serveis ambientals 
que proveeixen aquests elements. Hi ha hagut un progrés en la seva mesura: 
SEEA-UN, valoracions del Banc Mundial i el Protocol de Capital Natural per al 
món empresarial.

Si bé sembla necessari continuar insistint en la concreció de mètodes i regu-
lacions per incorporar les externalitats negatives i, eventualment positives, 
als balanços de les empreses, en particular, i de l’economia en general. També 
s’haurien d’incorporar indicadors d’escassetat i raresa en el sistema comptable 
internacional (SEEA).

ii. Tot superant la dualitat entre el món urbà i el món rural, pròpia d’altres 
temps, a Catalunya s’ha imposat un territori metropolità lax, acompanyat d’un 
procés de requalificació i millora de la ciutat. D’aquest doble fenomen n’ha sor-
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git una nova cultura “rurbana” amb importants conseqüències en el paisatge 
i en el patrimoni territorial, així com en el desenvolupament i creació de noves 
oportunitats d’activitat econòmica. Per altra banda, la visió del recurs marí es 
revisa a la llum del seu potencial econòmic, més enllà de la seva dimensió turís-
tica o pesquera.

Es requereix una gestió de l’espai des d’una perspectiva múltiple, urbana, me-
tropolitana, rural i natural, per tal d’assegurar-ne el valor econòmic, patrimonial 
i paisatgístic, així com per garantir la salut de tots els ciutadans. Els plans urba-
nístics i la col·laboració en la governança del mar en són qüestions clau.

2. Clima i energia

iii. El compliment dels compromisos internacionals sobre l’augment màxim de 
2° de temperatura en el conjunt de la Terra, és una exigència apressant i in-
defugible. En aquest sentit, la proposta de la Unió Europea sobre la transició 
energètica representa un canvi de gran envergadura i en la direcció adequada 
per a l’atenuació del canvi climàtic. Si bé suposarà alteracions molt significati-
ves en el disseny del sistema actual i en la dinàmica de participació de tots els 
operadors al llarg de la cadena de valor del sistema energètic. Aquesta refor-
ma tindrà especial incidència en la revisió dels actuals mecanismes de mercat 
de l’energia i donarà un protagonisme sense precedents als consumidors, que 
alhora poden esdevenir productors. Sens dubte, la digitalització serà clau per 
fer possible aquest canvi.

iv. Per altra banda, l’avenç en l’eficiència energètica és un camí indefugible en 
el qual s’ha d’avançar al més aviat possible, per tal de no reposar l’equilibri del 
sistema energètic exclusivament pel costat de l’oferta, com s’havia fet en el 
passat.

3. Recursos (matèries primeres, matèries secundàries i materials crítics)

v. Els minerals crítics (coneguts també com matèries rares) són intrínsecament 
finits, però absolutament necessaris per implementar les noves tecnologies 
que han de protagonitzar la digitalització del nostre model econòmic. Algu-
nes d’aquestes matèries també són necessàries per donar suport a la transició 
energètica. De moment, els recursos del planeta no estan esgotats, però hi ha 
precedents de tensions de preus i d’oferta en els mercats mundials, que poden 
alternar els nostres sistemes productius.
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vi. L’economia circular és la proposta actual per enfrontar-se a escala europea 
al difícil problema dels recursos naturals i, per tant, matèries primeres exhau-
ribles i al repte d’un desenvolupament econòmic dinàmic i estès a noves regi-
ons mundials amb una necessitat creixent d’aquests recursos.

vii. Tot i que el concepte de circularitat ha estat tradicionalment aplicat per 
diversos sectors d’activitat, com ara el dels residus, o el de l’aigua, l’economia 
circular encara no disposa d’un marc prou definit per impulsar una actuació 
transversal i estesa a tots el sectors econòmics, siguin públics o privats, tal com 
es proposa des dels diferents instruments de planificació pública.

viii. Les matèries primeres secundàries, conegudes col·loquialment com a 
subproductes, són un dels exemples a fomentar per tal d’integrar el concepte 
de circularitat en els sistemes industrials, tot i que cal ampliar la mirada de la 
circularitat a tots els fluxos de materials, energia i recursos, i en general, del sis-
tema econòmic, per tal que realment resolgui el problema que pretén abordar.

4. Fiscalitat i innovació ambientals

ix. La fiscalitat ambiental té un pes relativament menor en el conjunt de la re-
captació fiscal total (6,3% a la Unió Europea). És probable que sigui un terreny 
adequat per a l’actuació a escala de la Unió Europea, amb l’objectiu d’evitar 
distorsions competitives en els territoris. Tot i que, en el cas que estigui ben dis-
senyada, realment orientada a la correcció dels efectes ambientals que pretén 
corregir, i establerta la correcta escala territorial, la fiscalitat ambiental demos-
tra ser efectiva i neutral en termes de competitivitat.

x. La innovació ambiental respon millor a normatives establertes en un marc 
regulatori estable, que a mesures fiscals de caràcter puntual, com ara sub-
vencions o impostos. Per estimular la innovació en aquest àmbit, és clau que 
l’empresari prengui consciència i pugui valorar els avantatges competitius que 
aquesta innovació li pot aportar, a més d’altres millores organitzacionals inter-
nes o reduccions de costos, entre d’altres. Per tant, es necessiten polítiques 
públiques en aquesta direcció.
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5.12 TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

1. Introducció 

Ja fa més de dues dècades que les tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC), les tecnologies digitals, han irromput amb força a l’esfera econòmica 
i empresarial. Sobre les transformacions vinculades amb la tercera revolució 
industrial, la de les TIC i d’Internet, durant els últims anys una nova onada de 
canvi tecnològic digital i disruptiu, que alguns ja han denominat quarta revolu-
ció industrial, comença a generar novament importants transformacions sobre 
el comportament, l’estructura i els resultats dels agents econòmics i dels mer-
cats. Tot sembla apuntar que estem a les portes d’una nova onada tecnològica 
digital d’utilitat general, que reforça i aprofundeix l’onada de les TIC i l’era de la 
informació i el coneixement (tercera revolució industrial). La robòtica, la intel-
ligència artificial, l’aprenentatge de les màquines o aprenentatge profund, la 
computació al núvol, les grans dades, la impressió 3D, Internet de les coses, els 
mitjans i les xarxes de comunicació social i les plataformes col·laboratives, en-
tre altres, sembla que es configurara n com una base tecnològica interconnec-
tada d’un nou paradigma tecnoeconòmic que s’interrelacionarà progressiva-
ment amb canvis socials i culturals de primera magnitud. Aquesta nova onada 
tecnològica digital, que es materialitzarà amb força durant els propers anys, té 
implicacions fonamentals en l’explicació de la productivitat i la competitivitat, 
l’estructura i els resultats del treball, i el comportament i l’organització dels 
agents econòmics i socials. 

Com a resultat de la profunditat dels canvis esperats, el 3r Congrés d’Econo-
mia Catalana ha dedicat un eix, el número 13 (esperem que no sigui un mal 
auguri, tot el contrari), a analitzar com aquest conjunt de transformacions 
amb base digital incidiran sobre l’empresa, l’economia, el treball i la societat 
catalanes. La idea bàsica de l’eix és fàcil d’explicar però difícil de fer. Es tracta 
d’analitzar i d’extrapolar com aquest conjunt interconnectat d’innovacions 
tecnològiques estan transformant i transformaran l’economia i la societat ca-
talanes. Es tracta de copsar canvis de fons i de preveure tendències de futur 
que ens ajudin a repensar quin hauria de ser el model econòmic i social de 
Catalunya al segle xxi, al segle de la digitalització. Hem recollit 10 articles de 
diversa índole i temàtica, elaborats per 19 experts de 9 universitats, centres 
de recerca, administracions públiques o empreses. Alguns són més conceptu-
als, altres prenen forma d’investigació empírica i altres expliquen iniciatives 
de canvi sectorial basades en la digitalització. Però, tots ells tenen en comú 
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aquest doble objectiu: explicar la transformació digital a Catalunya i, a través 
d’aquesta explicació, inferir un camí cap al futur, cap a una economia catalana 
més eficient, sostenible i inclusiva. 

2. Resum comunicacions 

En el primer article de l’eix: “Digital capitalism: La Paradoja de la Desigualdad 
en la Era de la Disrupción”, Xavier Ferràs (Universitat de Vic) aborda la proble-
màtica de la desigualtat al capitalisme digital. El seu punt de partida és l’aparent 
paradoxa entre una força positiva del canvi, com a priori hom podria esperar 
de la digitalització, i tot un conjunt de pertorbacions no desitjades que podri-
en amenaçar les millores d’eficiència i benestar vinculades amb la transforma-
ció digital. Destaca quatre forces pertorbadores: la sobrereacció dels mercats 
financers, la selecció financera curtterminista, la substitució dels humans per 
màquines i la singularització del valor afegit generat. Les dues primeres tenen a 
veure amb el funcionament dels mercats financers. Destaca la versemblança de 
noves bombolles financeres vinculades amb la creació de sobreexpectatives de 
rendiment al món digital, així com uns processos d’inversió (selecció) financera 
que incentivarien els projectes d’alta escalabilitat i baix risc. Les dues últimes 
tenen a veure amb el procés de generació de valor. Destaca la versemblança 
d’un procés massiu de substitució del treball humà resultat de l’automatitza-
ció amb base digital, així com una singularització de la creació de valor a les 
empreses digitalitzades que es focalitza a les activitats d’R+D+i. Aquestes ac-
tivitats, vinculades amb la creació i la difusió del coneixement a les empreses, 
tenen una estructura econòmica particular, amb elevats costos fixos (produc-
ció) però costos marginals (reproducció) molt baixos, i economies de xarxa. La 
combinació d’uns mercats financers tendents a crear bombolles especulatives 
i d’un procés de creació de valor que tendeix a substituir el treball i a afeblir el 
seu principal mecanisme de redistribució, les rendes del treball, podrien gene-
rar molts problemes de desigualtat si no són més que compensats pels altres 
efectes positius de la digitalització, com les millores de productivitat i competi-
tivitat, la creació de nous i millors llocs de treball, o l’aparició de nous mecanis-
mes de finançament. 

En el segon article de l’eix: “The digitalization of the working environment: 
the impact of Robotics, Automation and Artificial Intelligence (RAAI) at the 
employee level – a scoping review”, Rosana Terminio (investigadora indepen-
dent) i Eva Rimbau-Gilabert (Universitat Oberta de Catalunya) aprofundeixen 
en l’anàlisi dels efectes de la robòtica, l’automatització i la intel·ligència artifi-
cial (RAAI, en terminologia anglosaxona) sobre el lloc de treball i els empleats. 



233

Resum i conclusions dels diferents eixos 

A través d’una àmplia revisió de la literatura científica i no científica (scoping 
review), la comunicació revisa el conjunt d’impactes percebuts pels treballa-
dors en relació amb la manera com la RAAI afecta el seu lloc i ambient de tre-
ball. Els resultats d’aquest recull d’evidències ens assenyalen una preocupació 
creixent per part dels treballadors sobre els efectes negatius de la tecnologia 
en el treball, alhora que no són conscients de com la RAAI pot incidir específi-
cament sobre el seu lloc de treball. A més, també posen de manifest la força 
d’un procés accelerat de substitució de competències, especialment al tram 
mitjà de l’estructura laboral, que exposarà la carrera laboral dels treballadors 
fent insuficient el seu nivell educatiu inicial. Tot i que aquesta tendència gene-
ral quedarà matisada per les especificitats de cada ocupació i de cada sector 
d’activitat, s’espera una especial incidència al sector serveis. En aquest context, 
i amb l’objectiu de garantir impactes positius de la RAAI sobre el treball, es 
proposa que tots els agents implicats (empleats, empreses i governs) promo-
guin una campanya de conscienciació i una reconversió planificada d’habilitats 
i competències. Com a pas previ, això sí, cal més i millor investigació específica 
en aquesta àrea, recerca que ha de tenir presents les peculiaritats dels mercats 
de treball i les relacions laborals, el sector d’activitat i l’estructura empresarial. 

Precisament, i amb la idea d’estudiar un impacte específic, en el tercer article 
de l’eix: “Coneixement, robòtica i productivitat a la PIME industrial catalana: 
evidència empírica multidimensional”, Joan Torrent-Sellens (Universitat Oberta 
de Catalunya) i Ángel Díaz-Chao (Universidad Rey Juan Carlos) investiguen els 
efectes combinats del coneixement i els usos de la robòtica en l’explicació de 
la productivitat de la PIME industrial catalana (panell de 250 PIMES). Un primer 
resultat interessant a destacar és que, entre 2002 i 2014, tant la productivitat 
com, especialment, l’ocupació de les PIMES industrials han evolucionat positi-
vament. Aquest resultat és important perquè, per al cas de les PIMES industri-
als catalanes, desmenteix la idea del jobless recovery, la idea que els avenços de 
productivitat dels últims anys s’han fet en base a caigudes de l’ocupació. Ara 
bé, aquesta tendència més favorable per a l’ocupació no s’observa pas quan 
considerem la utilització de robots. De fet, passa tot el contrari. La robotització 
de les PIMES industrials catalanes s’associa amb millores de productivitat que 
superen àmpliament la creació de llocs de treball, cosa que suggereix un efec-
te de substitució de llocs de treball. Però, com que el procés de generació de 
valor de les empreses va molt més enllà dels usos de la robòtica, la investigació 
també es centra en com aquesta interacciona amb els fluxos de coneixement 
(R+D, innovació i tecnologies digitals). En aquest punt, i contràriament al que 
hom podria esperar, els usos de la robòtica determinen un grup reduït de rela-
cions de complementarietat amb els fluxos de coneixement. Específicament, 



234

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

amb la innovació de procés i organitzativa, i amb l’avaluació, l’assessorament i 
el reclutament de persones per gestionar el canvi tecnològic. Finalment, la in-
vestigació es pregunta pels determinants de la productivitat i obté que els usos 
de la robòtica no exerceixen un efecte directe en l’explicació de la productivitat 
de la PIME industrial. Ara bé, els efectes de la robòtica sobre la productivitat 
sí que existeixen, però són indirectes i s’estableixen a partir de la seva relació 
de complementarietat amb els fluxos de coneixement. Les PIMES industrials 
que usen robots presenten un model explicatiu de la productivitat més sofis-
ticat i equilibrat, amb efectes determinats pel coneixement, el factor treball, 
les exportacions i l’accés a recursos financers especialitzats. Aquests resultats 
tenen incidència directa a l’hora d’establir estratègies empresarials i polítiques 
públiques d’acceleració i creixement de la PIME industrial. Primer de tot, cal fer 
notar la importància de la nova relació de complementarietat trobada entre els 
usos de la robòtica i els fluxos de coneixement. El model de productivitat de les 
PIMES és multidimensional i cal atendre tots els seus factors explicatius. Políti-
ques industrials parcials podrien donar lloc a resultats inesperats. 

L’anàlisi d’un altre tipus de tecnologia de la nova onada digital, la tecnologia 
blockchain, ocupa el quart article de l’eix:” La tecnologia blockchain i el seu 
paper en les economies transformadores”. En aquesta ocasió, August Corrons 
(Universitat Oberta de Catalunya) es planteja com aquesta tecnologia basada 
en la cadena de blocs, i sorgida de la mà del bitcoin, es pot convertir en un 
potent instrument de transformació econòmica i social, en especial ajudar a 
construir una economia més col·laborativa, social i solidària. El punt de partida 
del treball ens assenyala que una blockchain és una base de dades descentralit-
zada que no pot ser alterada i que està distribuïda entre els seus participants, 
protegida criptogràficament i organitzada en blocs de transaccions relacionats 
de manera matemàtica. Es tracta d’una xarxa que permet que diferents no-
des que no confien plenament els uns en els altres puguin mantenir un con-
sens sobre la informació disponible a la xarxa. I, precisament, aquest consens 
d’agents desconfiats és el fonament de la tecnologia blockchain atès que tots 
els participants confien en la informació que hi ha disponible. És com un llibre 
major distribuït que proporciona una manera específica de registrar i compartir 
informació sobre qualsevol tipus de transacció per part d’una comunitat. Tots 
els integrants de la comunitat tenen la seva còpia de la informació, i tots els 
membres han de validar col·lectivament qualsevol actualització. Aquesta idea 
pot transformar el mateix funcionament d’Internet, fent-lo evolucionar des de 
l’Internet de la informació cap a l’Internet del valor. Mentre que l’Internet de 
la informació va revolucionar la nostra manera d’accedir a la informació i co-
municar-nos, s’espera que l’Internet del valor, l’Internet del blockchain, repre-
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senti una revolució en la transmissió del valor a través de la pròpia xarxa que 
representa el mateix Internet. En la mesura que construeix xarxes distribuïdes, 
descentralitzades i amb traçabilitat, la tecnologia blockchain pot ser emprada 
perquè les persones recuperin capacitat d’intervenció i millori la democràcia 
econòmica en un context dominat per la força de mercat de les grans corpora-
cions tecnològiques. 

Sens dubte, la irrupció de les tecnologies de la nova onada digital també plan-
teja reptes transcendents per al Dret i la regulació. Precisament, el cinquè arti-
cle de l’eix, “La regulació de les tecnologies emergents”, elaborat per Antoni 
Roig (Universitat Autònoma de Barcelona) aborda aquesta qüestió. El seu punt 
de partida és la dificultat reguladora d’un context de transformació accelerat 
i quines estratègies es poden dur a terme per millorar l’eficàcia d’un Dret, que 
va perdent productivitat no només com a regulador directe sinó també com a 
regulador indirecte. L’acceleració tecnològica fa inviable regular per endavant 
tots els escenaris i assignar-los conseqüències jurídiques, cosa que ens porta 
cap a la regulació en base a regles o principis, o en base a l’avaluació d’impactes 
o anàlisi de riscos. Davant d’aquesta imprevisibilitat derivada de l’acceleració 
tecnològica, s’ha començat a treballar en la idea de la coregulació i l’autoregu-
lació com a eines per a una millor regulació. Ara bé, aquesta coregulació cal que 
vagi més enllà de les consultes i les participacions dels responsables, i cal que 
aprofiti tots els avantatges de les plataformes digitals de coregulació, en espe-
cial la seva capacitat de donar suport a la presa de decisions. Això permetria al 
Dret recuperar la seva legitimitat i incorporar l’interès general com a context 
prioritari en la presa de decisions. No avançar en la coregulació, tot i que supo-
sa trencar amb l’esquema clàssic del regulador únic, podria deslegitimar el Dret 
com a eina reguladora efectiva. 

Donant continuïtat a l’àmbit específic del Dret, en aquesta ocasió, però, ava-
luant l’impacte de la nova oficina judicial digital, Àlvar Garola, Xavier Fabregat 
i Xavier Farriols (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) con-
figuren el sisè article de l’eix, “Impacte socioeconòmic de la implantació de la 
nova oficina judicial: anàlisi cost-benefici”. Els resultats de la seva anàlisi són 
concloents en el sentit que confirmen efectes directes de la inversió en la nova 
oficina judicial digital sobre l’eficiència en l’àmbit jurídic i sobre els comptes de 
la Generalitat, a més d’efectes indirectes sobre altres administracions, i sobre 
l’activitat empresarial i econòmica general. Així mateix, també són remarcables 
efectes positius no monetitzats que comportarien també millores en la qualitat 
de vida de la població a través d’una relació més eficient i eficaç amb l’adminis-
tració de justícia. 
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Més enllà de la regulació, el procés de transformació digital també s’ha conver-
tit en un objectiu fonamental de la política pública, fins al punt que la majoria 
de països tenen estratègies públiques de digitalització i es prenen molt serio-
sament l’evolució dels seus indicadors de digitalització. De fet, amb la digitalit-
zació passa quelcom molt similar al que Paul Krugman ja va identificar amb la 
competitivitat i els seus rànquings internacionals: una obsessió perillosa. Preci-
sament, Ferran Herraiz-Faixó (Universitat de Barcelona) analitza aquesta qües-
tió al setè article de l’eix, “¿Ser un país digital? Necesario pero no suficiente: 
Europa Digital Flash”. A partir de la utilització d’indicadors i d’índexs de desen-
volupament i velocitat de la trajectòria digital, així com altres índexs de compe-
titivitat, innovació i compromís dels treballadors, la investigació situa els països 
europeus i obté conclusions rellevants. En particular, s’obté que el procés de 
transformació digital no avança aïlladament i que com més interrelacionat es-
tigui amb la dinàmica de competitivitat, la innovació i el compromís dels treba-
lladors, més probabilitat d’incidir positivament sobre la generació de valor. I, al 
contrari, com més desequilibri hi ha entre el procés de transformació digital i 
la dinàmica de competitivitat, innovació i compromís més probabilitat d’incidir 
negativament sobre la generació de valor. Així doncs, aquesta comunicació ens 
indica que Espanya es troba entre els Estats europeus on aquest desequilibri és 
més evident, juntament amb Bulgària, Polònia i Romania, entre altres. 

Una altra dimensió molt rellevant de la nova onada digital és l’aparició de les 
plataformes d’economia col·laborativa i la possibilitat de fer intercanvis d’igual 
a igual (peer-to-peer) a través de xarxes digitals. Els intercanvis col·laboratius 
digitals impliquen la coordinació dels agents en l’adquisició i distribució del pro-
ducte, es fan sempre a canvi d’una contraprestació (monetària o no) i sempre 
primen l’accés per damunt de la propietat. Ara bé, com que el conjunt de moti-
vacions de participació a les plataformes d’economia col·laborativa són múlti-
ples (van des de l’interès privat fins a les motivacions ètiques, de sostenibilitat 
o d’anticonsumisme) i el panorama de les plataformes és molt divers (va des de 
les empreses amb afany de lucre fins a les comunitats locals, els comuns digitals 
o el cooperativisme de plataforma amb interessos prosocials) hi ha una impor-
tant controvèrsia a propòsit de quines plataformes són realment d’economia 
col·laborativa i quines no. Una manera de comprovar-ho és a través de la rela-
ció entre el seu model econòmic i el seu model de governança. Precisament, 
aquest és l’exercici que els investigadors Mayo Fuster-Morell i Ricard Espelt 
(Institut Interdisciplinari d’Internet, Universitat Oberta de Catalunya) realitzen 
per a un col·lectiu de 100 plataformes de l’àrea de Barcelona i que confereix el 
vuitè article de l’eix, “Quina relació hi ha entre el model econòmic d’una plata-
forma d’economia col·laborativa i la seva governança?”. Els resultats de la seva 
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investigació ens assenyalen correlació entre ambdues dimensions, de manera 
que s’estableix relació entre l’orientació democràtica de la governança de les 
plataformes d’economia col·laborativa i l’orientació comunitària del seu model 
econòmic. 

En sintonia amb l’article anterior, Yolanda Montegut-Salla i Eduard Cris-
tóbal-Fransi (Universitat de Lleida) analitzen la dinàmica del comerç electrònic 
a les cooperatives de fruita de Catalunya, “Cooperativismo 2.0: Presencia en 
Internet y grado de madurez del comercio electrónico en las cooperativas de 
fruta catalanas”, i donen lloc al novè article de l’eix. Aquest exercici de carac-
terització del grau de maduresa del comerç electrònic i la presència en xarxes 
socials obté resultats interessants i és una bona manera de copsar efectes de 
la transformació digital en sectors d’activitat, a priori, allunyats del nucli de la 
digitalització. Els resultats de la investigació, realitzada sobre 50 cooperatives 
de fruita catalanes, la majoria de Lleida, ens assenyalen un important recorre-
gut a fer encara per part del seu procés de transformació digital. Menys d’una 
quarta part tenen botiga on-line, només un 15% actualitzen les xarxes socials, i 
les pàgines Web tenen un bon nivell informatiu sobre la cooperativa però un 
nivell mitjà-baix d’interactivitat. De fet, només les cooperatives amb botiga on-
line tenen pàgines Web amb bona interactivitat. Hi ha relació entre l’exportació 
i la disposició de pàgina Web. Així doncs, per bé que els resultats del comerç 
electrònic tenen efectes positius sobre les cooperatives digitalitzades, cal con-
tinuar avançant tant en la introducció del comerç electrònic com en la seva 
intensificació. 

Per últim, la darrera comunicació de l’eix, “Hacia una medicina personalizada 
y sostenible”, elaborada per Miquel Ràmia, Miquel Àngel Bru, Diana Roldán i 
Daniela Cortasa, de l’empresa Genomcore, ens endinsa en la utilització de les 
tecnologies de la nova onada digital en l’àmbit de la medicina i la salut. En base 
als recents avenços de la genòmica, el treball ens planteja com la utilització de 
diverses tecnologies de la nova onada digital, com l’encriptació, el blockchain, 
o la computació al núvol, poden impulsar noves formes més individualitzades 
i sostenibles de medicina, com la medicina personalitzada. A través de la infor-
mació genòmica de cada pacient i a través d’una complexa utilització de l’apa-
rell digital de diagnosi, computació i seguretat, entre d’altres, avui és possible 
realitzar atenció mèdica a mida de cada pacient, seguint les seves preferències 
i característiques úniques durant tot el procés assistencial. Aquesta nova ori-
entació ja té principis d’usabilitat a les malalties rares i complexes, oncologia o 
les diagnosis genètiques. Només és el principi. Quan la informació genètica de 
cada individu estigui disponible i pugui ser computada, la medicina personalit-



238

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

zada obre les portes a l’estat personalitzat de salut a través de mecanismes de 
prevenció a la carta. 

3. Idees força de les comunicacions 

Acabem de constatar que les tecnologies de la nova onada digital han comen-
çat a exercir un ampli i profund conjunt de transformacions, de les quals i a dia 
d’avui, només en comencem a intuir el seu veritable calat. Són transformacions 
que incidiran sobre la pràctica totalitat de la vida econòmica i social. I són trans-
formacions que incidiran sobre tots els agents, sectors i mercats de l’economia. 
A l’eix 13 del 3r Congrés d’Economia Catalana n’hem recollit 10, n’hi ha moltes 
més. Amb la idea d’aportar elements per a la imprescindible reflexió en profun-
ditat que cal fer sobre quina és la Catalunya del futur que albirem i que volem 
construir, a continuació es presenten les principals idees força de les comuni-
cacions presentades: 

•   Existència de forces pertorbadores que afebleixen els efectes positius de 
la digitalització. Tant als mercats de capital, tendència a la sobrereacció i 
generació de bombolles especulatives, com als mercats de treball, subs-
titució del treball humà i organització industrial de les empreses digitals 
que afebleixen les rendes del treball.  

•   La percepció dels treballadors sobre els efectes de la nova onada digital 
en el treball són negatives quan es refereixen al treball en general i no 
conegudes quan es refereixen al propi lloc de treball. El procés accelerat 
de substitució de competències vinculat amb les tecnologies de la nova 
onada digital fan insuficient l’estoc actual de capital humà i amenacen la 
viabilitat del treball de moltes ocupacions, especialment als serveis. Per 
resoldre aquesta mancança cal més investigació específica, i que tots els 
agents implicats s’involucrin en un programa planificat de recapacitació 
de treballadors i d’empreses.  

•   A diferència de la gran empresa industrial, la PIME industrial catalana ha 
mostrat un bon comportament tant en termes de productivitat com es-
pecialment d’ocupació, cosa que desmenteix la idea del jobless recovery. 
Tot i amb això, la robotització s’associa amb un cert efecte desplaçament 
del treball. S’observa una nova relació de complementarietat entre els 
usos de la robòtica i els fluxos de coneixement a l’hora d’explicar la pro-
ductivitat de la PIME industrial. Aquesta relació de complementarietat 
és important a l’hora de promoure estratègies empresarials i polítiques 
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industrials que haurien de tenir en compte tot el conjunt de factors expli-
catius del model de productivitat.  

•   La tecnologia blockchain genera una xarxa descentralitzada, distribuïda, 
autònoma i no manipulable que permet l’evolució d’Internet, des d’Inter-
net de la informació a Internet del valor. Aquest apoderament econòmic 
de les persones podria fer evolucionar l’economia cap a una economia 
més col·laborativa, social i solidària.  

•   Les tecnologies emergents i el seu canvi accelerat també incideixen sobre 
els fonaments del Dret i la regulació. Com a resultat de la imprevisibilitat 
d’escenaris futurs, el Dret està perdent eficàcia, perquè ja no pot regular 
i assignar conseqüències jurídiques a priori a tots els escenaris. Per recu-
perar la seva eficàcia, són necessaris nous plantejaments coreguladors 
que trenquin amb la idea del regulador únic i treballin la potència de les 
plataformes col·laboratives que donin suport a la presa de decisions tot 
incorporant com a valor l’interès general.  

•   Més enllà dels fonaments del Dret, la digitalització de la justícia també 
té efectes directes i indirectes sobre l’activitat econòmica. Una anàlisi 
cost-benefici de la inversió en la nova oficina digital judicial ens assenyala 
millores d’eficiència en l’administració de justícia i en els comptes de la 
Generalitat, a més d’efectes indirectes sobre els resultats econòmics i fi-
nancers de les empreses. Així doncs, i a través dels efectes multiplicadors 
de l’administració pública, cal fer notar el seu efecte tractor com a impul-
sor del canvi vinculat amb la digitalització. Una bona manera d’impulsar 
millores d’eficiència i eficàcia al sistema econòmic general és a través de 
la transformació digital de l’administració pública.  

•   El procés de digitalització no avança aïlladament de la dinàmica compe-
titiva de l’economia. Tot el contrari. Quanta més vinculació hi ha entre la 
digitalització i la competitivitat, la innovació i el compromís dels treba-
lladors, més probabilitats que la digitalització incideixi positivament so-
bre la generació de valor. Si agreguem, observem que hi ha relacions de 
complementarietat entre la digitalització i la competitivitat. Per tant, les 
polítiques públiques dels ecosistemes digitals s’han de coordinar amb les 
de competitivitat.  

•   Les plataformes d’economia col·laborativa integren una gran quantitat 
d’agents amb motivacions molt diverses, que van des de l’interès privat 
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i l’afany de lucre fins a la pertinença a la comunitat i l’interès prosocial. 
Una manera de dissociar aquesta diversitat de motivacions i d’agents és 
l’anàlisi de relació entre el seu model econòmic i la seva governança. Com 
més democràtica és l’orientació de la governança a la plataforma col·la-
borativa més comunitari és el seu model econòmic.  

•   Tot i els efectes perceptibles de la segona onada de la digitalització, el 
camí de la transformació vinculat amb la primera onada encara és impor-
tant, sobretot en les activitats més allunyades del procés. Per exemple, a 
les cooperatives de fruita de Catalunya, els usos d’Internet i de les xarxes 
socials encara són poc profunds i la utilització del comerç electrònic, tot i 
que es vincula amb una major exportació, encara no representa la meitat 
del teixit.  

•   La nova onada digital també es vincula amb les noves orientacions de la 
salut, entesa com la combinació de la manca de malalties i un estat ge-
neral de benestar. A través de noves tecnologies, com el blockchain i la 
computació al núvol, i fent servir l’aparell de la genòmica, avui és possible 
plantejar la medicina personalitzada. Una prestació assistencial que té en 
compte les característiques genètiques individuals així com les preferèn-
cies d’atenció de cada persona. Un primer pas cap a la personalització de 
l’estat de salut i benestar, i la millora de la qualitat individual de vida.  

4. Conclusions estratègiques 

Sobre la base de la primera onada digital, la de les tecnologies de la informació 
i la comunicació (TIC) i d’Internet, durant els darrers anys una segona onada de 
canvi tecnològic digital i disruptiu està començant a generar importants trans-
formacions sobre el comportament, l’estructura i els resultats del agents eco-
nòmics i dels mercats. La robòtica, la intel·ligència artificial, l’aprenentatge de 
les màquines o aprenentatge profund, la computació al núvol, les grans dades, 
la impressió 3D, Internet de les coses, els mitjans i les xarxes de comunicació 
social i les plataformes col·laboratives, entre altres, sembla que es configura-
ran com la base tecnològica interconnectada d’una possible quarta revolució 
industrial. Com a resultat de la profunditat dels canvis esperats, el 3r Congrés 
d’Economia Catalana ha dedicat un eix, el número 13, a analitzar com aquest 
conjunt de transformacions amb base digital incidiran sobre l’empresa, l’econo-
mia, el treball i la societat catalanes. Es tracta de copsar canvis de fons i de pre-
veure tendències de futur que ens ajudin a repensar quin hauria de ser el model 
econòmic i social de Catalunya al segle xxi, al segle de la digitalització. Hem 
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recollit 10 articles de diversa índole i temàtica, elaborats per 19 experts de 9 
universitats, centres de recerca, administracions públiques o empreses. A con-
tinuació, algunes reflexions que es deriven de les comunicacions presentades: 

•   Com qualsevol altra revolució tecnològica, la segona onada digital exerci-
rà un ampli entramat de conseqüències positives i negatives sobre l’eco-
nomia, el treball i l’empresa. Però, la tecnologia per si mateixa no és la 
causa única de cap resultat econòmic. Són els usos de la tecnologia i la 
seva imbricació amb factors personals, organitzatius, empresarials, soci-
als, laborals i culturals els que determinaran el calat de la transformació 
digital. Les habilitats, capacitats i competències de treballadors i direc-
tius; els esquemes estratègics, organitzatius i productius de les empre-
ses; les decisions directives; les relacions laborals; els entorns culturals i 
institucionals; i les polítiques públiques són fonaments principals a l’hora 
d’explicar els resultats de la tecnologia sobre l’economia.  

•   En aquest sentit, la investigació ha corroborat les tesis del canvi tecno-
lògic esbiaixador d’habilitats (skill-biased technological change). Segons 
aquesta aproximació, el procés d’innovació tecnològica que genera, o 
que només pot ser usat per uns treballadors més formats i amb millors 
competències i per unes organitzacions flexibles i obertes al canvi, ex-
plica les millores de l’activitat econòmica. En canvi, la innovació tecno-
lògica també es vincula amb augments de l’atur, la caiguda de salaris o 
el deteriorament de les condicions de treball dels treballadors amb una 
formació i qualificació no adequada, i a les empreses amb estructures i 
esquemes organitzatius menys adequats.  

•   Així doncs, la preocupació pel futur de l’economia i el treball és un tema 
recurrent cada vegada que es posa de manifest un procés de canvi dis-
ruptiu a la tecnologia. L’anàlisi econòmica ha evidenciat que la tecnologia 
no destrueix el treball, sinó que esbiaixa habilitats i destreses, i desplaça 
tasques, feines, ocupacions i persones. En general i a llarg termini, les 
conseqüències d’aquestes onades tecnològiques sobre l’economia solen 
ser positives perquè es vinculen amb increments de la productivitat, nova 
activitat econòmica, més ocupació i millores salarials per a les persones 
que treballen a les empreses o als sectors d’activitat vinculats amb la in-
novació tecnològica. A més, aquests efectes positius solen compensar 
a llarg termini els efectes substitució del treball si els  treballadors, les 
empreses i la política pública actuen en forma de polítiques actives, que 
formin i recapacitin a les persones desplaçades. 
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•   Aquesta forma general d’interacció de la tecnologia amb l’economia s’ha 
posat en entredit amb la recent onada digital. Per a alguns experts, el 
ritme de substitució del treball humà per part de les tecnologies de la 
segona onada digital difícilment es podrà compensar per la via habitual 
d’augments de la demanda i la productivitat. Altres experts defensen just 
el contrari, i emmarquen la dinàmica actual en el context de les interac-
cions tradicionals entre tecnologia i economia. Això sí, assenyalen que 
sobre la taula tenim un problema d’acceleració. Un ritme de substitució 
d’habilitats que difícilment podrà ser abordat per l’estoc actual de capi-
tals, en especial el capital humà, de l’economia. Tot plegat, demana un 
programa específic d’investigació i que tots els agents implicats (treballa-
dors, empreses i política pública) s’involucrin en un programa planificat 
de recapacitació de treballadors i d’augment de la capacitat competitiva 
de les empreses.  

•   L’economia i la societat catalanes no seran pas alienes a aquest profund 
procés de transformació. De fet, els reptes que tenim avui sobre la taula 
són majúsculs. Pel que fa al treball cal abordar un doble repte: preparar 
els nostres joves per a la nova onada i recapacitar les competències dels 
treballadors que ja estan al mercat de treball. De la mateixa manera, cal-
drà abordar un ambiciós projecte de transformació de la generació de 
valor i del model de competitivitat de les nostres empreses, especialment 
el nostre teixit d’emprenedors, microempreses i PIMES. I tot plegat, en 
un context de canvi que no s’aturarà. El futur està en joc.  
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EIX 1. EL MARC GLOBAL: TENDÈNCIES MUNDIALS EN GEOPOLÍTICA  
EN EL MARC DE LA PERSPECTIVA DE LA UNIÓ EUROPEA

Data: 12 d’abril 
Horari: 18-21 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sr. Carles Gasòliba. Doctor en ciències econòmiques. Col·legiat de Mèrit

Presentació de conclusions: 
Sr. Guillem Rovira. Economista cap de l’Àrea d’Afers de la UE, Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya

Conferència*: “El marc global: Tendències mundials en geopolítica en el 
marc de la perspectiva de la Unió Europea” 
Sr. Pat Cox. Expresident del Parlament europeu

6. SESSIONS DELS DIFERENTS EIXOS

Cadascun dels eixos del congrés va celebrar un acte final en el qual es pre-
sentaven les conclusions a què havia arribat la comissió de l’eix després de 
llegir totes les aportacions i, en alguns casos, de celebrar actes de debat amb 
empreses. En la majoria dels casos, en aquests actes finals s’hi va incloure 
alguna conferència o debat entre experts al voltant del contingut dels temes 
tractats a la comissió.
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EIX 2. POTENCIAL DE L’ECONOMIA CATALANA.  
VISIÓ MACROECONÒMICA

Data: 18 d’abril 
Horari: 18-21 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sra. Natàlia Mas. Directora d’Anàlisi Econòmica del Departament de  
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Presentació de conclusions: 
Sr. Xavier Cuadras. Professor de la Universitat Pompeu Fabra, director de 
l’Escola Superior de Comerç Internacional

Debat: “Reptes per al creixement de l’economia catalana: competitivitat i 
cohesió social” 
Sr. Jaume Ventura. Professor de la Universitat Pompeu Fabra, director del 
Centre de Recerca en Economia Internacional 
Sra. Àngela Fernández. Subdirectora d’Anàlisi Econòmica del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
Sra. Judit Montoriol. Economista sènior de CaixaBanx Research 
Sr. Josep Ginesta. Secretari general del Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies

Moderador: Sr. Enric Fernàndez. Economista en cap de CaixaBank
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EIX 3. LA MUSCULATURA DEL SISTEMA EMPRESARIAL CATALÀ

Data: 25 d’abril 
Horari: 18-20.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació de conclusions: 
Sr. Joan Ramon Rovira. Servei d’estudis de la Cambra de Comerç  
de Barcelona

Debat: “Aquesta vegada, serà diferent? Canvi de cicle i canvi estructural a 
l’economia catalana” 
Sr. Miquel Puig. Doctor en Economia 
Sr. José Garcia Montalvo. Catedràtic d’Economia,  
Universitat Pompeu 
Fabra

Modera: Sr. Salvador Alemany. Col·legiat de Mèrit, president de l’eix 3
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EIX 4. ELS MERCATS DE CATALUNYA EN EL FUTUR

Sessió de presentació de conclusions

Data: 2 de maig 
Horari: 19-21 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació: 
Sra. Sofía Rodríguez. Chief economist i subdirectora general de Banc S 
abadell, presidenta de l’eix 4

Presentació de conclusions: Sr. Joan Tristany. Director general d’AMEC, 
relator de l’eix 4

Debat: “La urbanització al món com a factor de canvi dels mercats de fu-
tur: Barcelona com a plataforma” 
Sr. Joan Clos. Exdirector executiu d’ONU-Habitat i exalcalde de Barcelona 
Sr. Pablo Sarrias. CEO de Civiciti (JV Telefonica-Scytl) 
Sr. Albert Martínez Lacambra. CEO d’Agbar

Modera: Sr. Mateu Hernández. Director general de Barcelona Global, 
 vicepresident de l’eix 4
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Sessió amb empreses exportadores

Data: 19 de març 
Horari: 9-12 hores 
Lloc: Sala 4.3 del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Intervencions de:

Sra. Sofía Rodríguez, chief economist i subdirectora general de Banc Saba-
dell, presidenta de l’eix 4
Sr. Joan Tristany, director general d’AMEC, relator de l’eix 4
Sr. Mateu Hernández, director general de Barcelona Global i vicepresident 
de l’eix 4
Sr. Salvador Solà, director d’Estratègia i Exportació de Giró
Sr. Oriol Relats, director general de RELATS
Sr. Josep Bosch, director general de FIBRAN
Sr. Joaquim Boixareu, chief executive officer d’Irestal
Sr. Josu Ugarte, industry VP de Schneider Electric
Sr. Jaume Caballé, director general de Germans Boada
Sr. Jaume Alsina, responsable de negocis internacionals d’Encofrados 
J. Alsina
Sr. Marc Solè, CEO de Sensefields

Sessió sobre risc país

Data: 20 d’abril
Horari: 10.30-12.30 hores
Lloc: Sala 4.3 del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Intervencions de:

Sra. Sofía Rodríguez, chief economist i subdirectora general de Banc 
 Sabadell, presidenta de l’eix 4
Sr. Joan Tristany, director general d’AMEC, relator de l’eix 4
Sra. Beatriz Reguero, COO State Account Business, CESCE 
Sr. Alex Gisbert, àrea de risc país, CaixaBank
Sra. Marta Jardiel, directora de Risc Financer, Països i Bancs de  
Banc Sabadell
Sr. Jordi Galimany, analista del Servei d’Estudis, que col·laborarà 
en l’extracció de conclusions de la sessió
Sr. Xavier Mendoza, ESADE, autor ponència “Tendencias en mercados 
geográficos desde el punto de vista de la implantación de las empresas”
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Sr. Ramon Xifré, professor i director d’investigació d’ESCI-UPF i  
investigador de l’IESE, autor ponència “Metodología de análisis del  
impacto del TTIP sobre la competencia y la competitividad.  
Una perspectiva catalana”
Sr. Antoni Fita, gerent d’intel·ligència corporativa, ACCIÓ, autor 
ponència “La intensidad exportadora de Catalunya y los mercados 
potenciales de futuro”
Sr. Francesc Raventós, membre del Comitè Organitzador del congrés
Sr. Juan Carlos Suari, catedràtic de la Universitat de Barcelona, co-
merç internacional, membre de la comissió de geopolítica del  
3r Congrés d’Economia i Empresa

Moderador / conductor: Sr. Josep Maria Vilarrubia, director d’Anàlisis  
Estratègic i Quantitatiu, Banc Sabadell
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EIX 5. EL CAPITAL HUMÀ DE CATALUNYA: DOTACIÓ I REPTES

Data: 10 de maig 
Horari: 18.30-21 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.
Programa

Presentació: 
Sr. Antoni Abad. President de CECOT. President de l’eix 5
Presentació de conclusions: 
Sr. Joan Sardà. Professor d’economia a la UPC. Relator de l’eix 5
Conferència: “Education & Qualifications” 
Sra. Eleanor Andressen. Grup Pearson
Taula rodona 1: “Mercat de treball, convertint reptes en oportunitats” 
Sr. Joan Carles Gallego. Exsecretari general de CC.OO. Catalunya 
Sr. Josep Mª. Bosch. Assessor laboral de la CECOT 
Sr. Xavier Cots. Director corporatiu de Recursos Humans de CIRSA 
Moderador: Sr. Antoni Abad
Taula rodona 2: “Formació i Formació Professional dual” 
Sr. Francesc Solé Parellada. Catedràtic emèrit de la UPC i vicepresident de 
la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Vicepresident de l’eix 5 
Sr. Pere Puig Calvó. Professor de la Universitat Internacional de Catalunya, 
investigador en formació per l’alternança i secretari general de l’Associació 
Internacional de Moviments Familiars de Formació Rural 
Sr. Guillem Salvans. Director a Catalunya de la Fundación Bertelsmann

Moderador: Sr. Francesc Solé Parellada
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EIX 6. EL SECTOR PÚBLIC A LA CATALUNYA DEL FUTUR

Data: 16 d’abril 
Horari: 18.30-20.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Joaquim Coello. Assessor de presidència de Siemens Gamesa. President 
de l’eix 6

Presentació de conclusions: 
Sr. David Ros. Economista 
Sr. Ivan Planas. Economista. Gerent dels Serveis Assistencials de CatSalut. 
Vicepresident de l’eix 6

Debat: “Organització territorial i finances públiques” 
Sr. Antoni Castells. Catedràtic d’Economia, Universitat de Barcelona 
Sr. Guillem López Casasnovas. Catedràtic d’Economia, Universitat Pompeu 
Fabra

Modera: Sr. Joaquim Coello
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EIX 7. L’ESTAT DE BENESTAR: NIVELL I PERSPECTIVES

Sessió de presentació de conclusions

Data: 3 de maig 
Horari: 17-20 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Jaume Puig Junoy. Universitat Pompeu Fabra. President de l’eix 7

Presentació de conclusions: 
Sra. Roser Fernàndez. Directora general de la Unió Catalana d’Hospitals 
(UCH). Relatora de l’eix 7

“Cap a on pot anar l’Estat del Benestar a Catalunya” 
Sr. Vicente Ortún. Universitat Pompeu Fabra. Fundador i membre del Cen-
tre de Recerca en Economia i Salut (CRES)
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Sessions temàtiques:

Pensions i redistribució de la renda

Data: 11 d’abril 
Horari: 17.30-19.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Placídia, 32.
Programa:
Presentació: 
Sr. Joan Gil. Universitat de Barcelona
“Estado del Bienestar y Redistribución de la Renta: Un análisis empírico 
desagregado”
Sr. Antonio Manresa. Professor, Universitat de Barcelona, Departament de 
Teoria Econòmica
Sr. Samuel Calonge. Professor, Universitat de Barcelona, Departament 
d’Econometria, Estadística i Economia espanyola
“Cap a un nou estat del benestar: sostenible, adequat i equitatiu”
Sra. Concepció Patxot. Professora, Universitat de Barcelona, Departament 
d’Economia. Membre del CAEPS
Sra. Guadalupe Souto. Professora, Universitat Autònoma de Barcelona, 
Departament d’Economia Aplicada
“Un plantejament alternatiu per mesurar l’adequació de la pensió 
de jubilació”
Sra. Manuela Bosch-Príncep. Professora, Universitat de Barcelona,  
Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
“Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies  
d’avaluació”
Sr. Ramon Sabés. Analista a l’Àrea d’Avaluació de Polítiques Públiques 
d’Ivàlua 
Sr. Federico Todeschini. Analista a l’Àrea d’Avaluació de Polítiques Públi-
ques d’Ivàlua
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Sessions dels diferents eixos

Sanitat i Dependència

Data: 25 d’abril 
Horari: 14-16 hores 
Lloc: (Dinar-Col·loqui) Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 
Plaça de Gal·la Placídia, 32. 

Programa:

Presentació: 
Sra. Roser Fernàndez. Relatora de l’eix 7, directora general de la Unió Cata-
lana d’Hospitals (UCH)

“La producció eficient i equitativa de salut” 
Sr. Pere Ibern. Economista, Centre de Recerca en Economia i Salut. Univer-
sitat Pompeu Fabra

“El llarg i inacabat procés de desplegament de la Llei d’atenció a la depen-
dència” 
Sra. Julia Montserrat. Doctora en economia. Consultora en l’àmbit de la 
protecció social
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Habitatge

Data: 24 d’abril 
Horari: 18-21 hores 
Lloc: Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Ramon Massaguer. Exgerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de  
Barcelona
“La problemàtica de l’habitatge 30 anys després del 2n Congrés” 
Sr. Joan Ràfols. Economista i assessor en Urbanisme i Habitatge
“L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat de Benestar” 
Sra. Carme Trilla. Presidenta de la Fundació Hàbitat3
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EIX 8. EL SISTEMA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ: REALITAT I POTENCIAL

Data: 13 d’abril 
Horari: 9-14 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa

Presentació de l’acte: 
Sr. Enric Banda. Senior adviser del Barcelona Supercomputing Center

Taules rodones i debat: “Com innoven les empreses?”

Taula 1

Sr. Joachim Hinz. Global Financial Planning Director de SEAT 
Sra. Irene Bernal. Directora d’estratègia i operacions d’innovació de 
producte de Telefónica 
Sr. Joan Pérez Pericot. Director General Mundial Negoci Impressió en Gran 
Format 
Sr. Luis Lopezbarrena. Director general de Simon 
Sr. Jaume Prat. Director de mobilitat elèctrica de Ficosa

Moderador: Sr. Jordi Angusto. President del Grup de Treball d’Innovació  
de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi  
d’Economistes de Catalunya i membre de la Comissió executiva de la  
Fundació Catalunya Europa
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Taula 2

Sra. Elia Torrella. Directora d’R+D i registres d’HIPRA 
Sra. Marta Palicio. Directora d’innovació de Biokit 
Sr. Rubén Bonet. Director general de Fractus 
Sr. Jordi Sahun. Director corporatiu d’innovació i tecnologia de Comexi 
Sra. Denia Martínez. Directora d’innovació de Carinsa

Moderadora: Sra. Mariona Sanz. Directora d’Innovació d’ACCIÓ
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EIX 9. FUTUR DEL MERCAT DE CAPITALS I SECTOR FINANCER

Data: 9 de maig 
Horari: 18-20 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sra. Maria Àngels Vallvé. Presidenta de GVC Gaesco. Presidenta de l’eix 9

Presentació de conclusions: 
Sr. Jaume Puig. Director general de GVC Gaesco Gestió. Relator de l’eix 9

Debat:

“Dimensió ètica en el món financer” 
Sr. Antonio Argandoña. Professor emèrit de l’IESE i titular de la Càtedra 
CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa

“Els límits del Blockchain” 
Sr. Benito Arruñada. Professor d’economia de l’empresa, Universitat Pom-
peu Fabra

“Descompte de fluxos de caixa en entorns incerts” 
Sr. Jaume Masoliver. Professor del Departament de Física Fonamental de 
la Universitat de Barcelona
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“La intel·ligència artificial i el futur del sistema financer” 
Sr. Miquel Noguer. Professor d’economia, Columbia University, ESADE i IEF

Moderador: Sr. Lluís Torras. Analista financer i col·laborador estratègic, IEF

Cloenda i reflexions finals: 
Sr. Josep Soler. Director general de l’Institut d’Estudis Financers. Vicepresi-
dent de l’eix 9
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EIX 10. INFRAESTRUCTURES: NIVELL DE DOTACIÓ,  
REPTES I OPORTUNITATS

Data: 24 de maig 
Horari: 18-20.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa

Presentació: 
Sr. Joan Ràfols. Economista i assessor en Urbanisme i Habitatge. President 
de l’eix 10.

Presentació de conclusions: 
Sr. Àlvar Garola. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Rela-
tor de l’eix 10

Conferència: “Per un nou model de gestió de les infraestructures” 
Sr. Francisco Gutiérrez Ferrándiz. Enginyer de Camins. President del Con-
sell Assessor d’Infraestructures de Catalunya

Moderador: Sr. Santiago Garcia-Milà. Subdirector general d’Estratègia Co-
mercial al port de Barcelona. Vicepresident de l’eix 10
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EIX 11. EL MEDI AMBIENT EN EL PRESENT I EN EL FUTUR

Data: 26 d’abril 
Horari: 18-20.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa

Presentació de l’acte: 

Sr. Josep Enric Llebot. Secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans. 
President de l’eix 11

Presentació de conclusions: 

Sr. Albert Garcia Pujol. Economista

Debat: “El capital natural en l’economia del futur” 
Sr. Ramon Folch. President Estudi Ramon Folch i Associats 
Sr. Vicent Alcántara. Professor emèrit, departament d’economia aplicada, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. David Álvarez. Director d’Ecoacsa 
Sra. Maria Meritxell Ripoll. Directora d’RSC, CaixaBank

Moderador: Sr. Lluís Reales. Periodista
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EIX 12. ELS PROFESSIONALS DE L’ECONOMIA EN EL FUTUR

Data: 7 de maig 
Horari: 18-20.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa

Presentació: 
Sr. Valentí Pich. President del Consejo General de Economistas

Debat: “Tres reptes per a l’economista en el futur: la digitalització de l’en-
torn, la internacionalització i l’ètica i responsabilitat social” 
Sr. Ernest Quingles. Vicepresident de vendes per a Europa d’EPSON i CEO 
per a França, Espanya i Portugal 
Sr. Alfons Porro. Vicepresident del Grup Tax Business 
Sr. Antonio Argandoña. Professor emèrit de l’IESE i titular de la Càtedra 
CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa. Col·legiat de Mèrit
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EIX 13.TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Data: 19 d’abril 
Horari: 18.30-20.30 hores 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la Plací-
dia, 32.

Programa:

Presentació de conclusions: 
Sr. Joan Torrent. Director del grup de recerca interdisciplinari sobre les TIC, 
i2TIC i de la Business School de la Universitat Oberta de Catalunya. Relator 
de l’eix 13

Conferència “Transformació digital i intel·ligència artificial: perspectives” 
Sr. Marc Torrens. Chief Innovation Officer de Strands
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7.  AUTORS DE LES PONÈNCIES I ORGANITZACIONS DE 
PROCEDÈNCIA

Les 185 ponències acceptades pel congrés han estat presentades per 279 au-
tors diferents, afiliats a 116 organitzacions de Catalunya (91%), la resta d’Espa-
nya (5%) o la resta del món (4%). 

Autors 

Aguilera, Sandra
Alba, Jordi
Alba, Oriol
Albalate, Daniel
Alegret, Ana
Alfranca, Òscar
Álvarez, David
Álvarez, Montserrat
Amarelo, Cristina
Amat, Oriol
Angusto, Jordi
Arcarons, Melcior
Arcos, Abraham
Argandoña, Antoni
Arimany-Serrat, Núria
Armisen, Albert
Arola, Lluís
Arruñada, Benito
Artigas, Sergi

Asenjo, Javier
Astigarraga, Virginia
Ávila, José Luis
Bach, Elisabet
Baños, Jordi
Barandica, Laia
Bardají, Cristian
Barniol, Eduard
Bassols, Montserrat
Batalla, Joan
Batlle, Teresa
Bel, Germà
Berbell, Sara
Bertran, Ermengol
Biosca, Oriol
Boada, Mercè
Boix, Carles
Bonal, Moisès
Bonet, José Luis

Bonvehí, Francesc
Borrell-Porta, Mireia
Bosch, Jordi
Bosch, Júlia
Bosch, Núria
Bosch-Príncep, Manuela
Bru, Miquel Àngel
Calafí, Jonatan
Calleja, Daniel
Calleja, Gema
Callejón, María
Calonge, Samuel
Camps, Francesc
Canals, Clàudia
Canetti, Elena
Cano, David
Cañabate, Pilar
Carrasco, Carlos
Carreras, Albert
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Castells, Antoni
Clusa, Joaquim
Coll, Josep Maria
Colom, Antoni
Colomé, Francesc
Colomer, Albert
Condom-Vilà, Pere
Conesa, Pilar
Córdoba, Joan Francesc
Corrons, August
Cortasa, Daniela
Costa, Maite
Cristóbal-Fransi, Eduard
Cuadras, Xavier
Cutillas, Sergi
de la Torre, Ignacio
Díaz, Amelia
Díaz-Chao, Ángel
Egea, Raquel
Espasa, Marta
Espelt, Ricard
Estapé, Guillem
Fabregat, Francesc Xavier
Fachelli, Sandra
Fageda, Xavier
Fanega, Laureà
Farran, Assumpta
Farré, Marçal
Farriols, Xavier
Fernández, Àngela
Ferràs, Xavier
Ferrer, Xavier
Fíguls, Marc

Fita, Antoni
Flamant, Benoît
Folch, Ramon
Font, Joan Anton
Fontrodona, Jordi
Fuster, Mayo
Galí, Josep Maria
Galimany, Jordi
Gallego, Joan Carles
Galletto, Vittorio
Gancia, Gino
Garcia, Gemma
Garcia, Jaume
García, José
Garola, Àlvar
Garriga, Ramon
Garrofé, David
Gascón, Mireia
Gelonch, Antoni
Ginesta, Josep
Gironella, Arnau
Gragera, Albert
Granell, Francesc
Gríful, Carles
Guerrero, Marc
Guinjoan, Modest
Gurrutxaga, Miren
Gutiérrez, Sandra
Hermosilla, Àngel
Hernández, Joan Miquel
Herraiz, Ferran
Hortalà, Joan
Ibarz, Amadeo

Ibern, Pere
Jiménez, Martí
Jiménez, Ricard
Jiménez, Sandra
Jové-Llopis, Elisenda
Jover, Agustí
Karatzimas, Sotirios
Keay, Malcolm
Kucel, Aleksander
Labairu, Itziar
Lladós-Masllorens, Josep
Llarch, Enric
Llinàs-Audet, Xavier
Llorente, César
Llucià, Isidre
López, Guillem
López, Jaime
Madariaga, Alex
Manca, Mauro
Manresa, Antonio
Mañé, Ferran
Martí, Joan
Martínez, Carlos
Martínez, Eulàlia
Martorell, Josep Maria
Mas, Francesc Xavier
Mas-Albaigès, Joan
Masoliver, Jaume
Massa-Camps, Xavier
Matas, Anna
Mateo, Joan
Mediavilla, Mauro
Melgarejo, Joan Carles
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Autors de les ponències i organitzacions de procedència

Mendoza, Xavier
Menéndez, Jaume
Mercadé, Anna
Merino, Anna
Messeguer, Antoni
Minoves, Juli
Miravet, Albert
Monreal, Anna
Montanera, Ramon
Montegut, Yolanda
Montserrat, Júlia
Montoriol, Judit
Morell, Miquel
Morrón, Adrià
Muñoz, Francesc
Murillo, Carles
Murillo, Joaquim
Mussons, Joan Maria
Navío, Antoni
Noguer, Miquel
Olivé, Antoni
Olivella, Jordi
Oncins, Daniel
Ortún, Vicente
Pallarols, Esther
Parera, Antoni
Paris, Jordi
Parra, Joan
Patxot, Concepció
Pérez, José Luis
Petitbò, Amadeu
Pezzi, Alberto
Pich-Aguilera, Felipe

Piedra, Iolanda
Polanco, Joseba
Ponzetto, Giacomo A.
Poveda, Carme
Proenza, Joaquín
Puig, Ignasi
Puig, Ivan
Puig, Jaume
Puig, Miquel
Puig, Xavier
Puig-Calvó, Pere
Radulescu, Andrei
Ràfols, Joan
Ràmia, Miquel
Ramis, Marc
Ramos-Monge, Elva L.
Raventós, Francesc
Raya, Josep Maria
Raymond, Josep-Lluís
Real, Esther
Realp, Marc
Rebollar, Rodrigo
Recasens, Xavier
Reguant, Francesc
Renyer, Jaume
Ribas, Joan
Rimbau-Gilabert, Eva
Rivera, Joaquín
Robinson, David
Roca, Jordi
Rodríguez, Isabel
Rodríguez, Jordi
Roig, Antoni

Roig, Ramon
Roldan, Diana
Romagosa, Roger
Romero, Eva
Rovira, Cristian
Rovira, Joan-Ramon
Royo, Santiago
Ruiz, Agustín
Sabés, Ramon
Sáez, Xavier
Sallent, Laura
Sangrà, Albert
Santacruz, Javier
Sastre, Esteban
Saurí, Sergi
Segarra, Pere
Segarra-Blasco, Agustí
Solà, Joaquim
Solans, Joan Antoni
Solé, Francesc
Solé, Meritxell
Soria, Ana
Soutó, Guadalupe
Suárez, Benjamín
Sunyer, Jordi
Suñol, Eric
Suriñach, Jordi
Tarrach, Anna
Tárraga, Lluís
Tarrats, Elisenda
Tataj, Dariaj
Terminio, Rosanna
Todeschini, Federico
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Todó, Adolf
Torralba, Leopoldo
Torras, Luis
Torrent, Joan
Torres, Pere
Tost, Josep Maria
Trias, Ramon
Trilla, Carme

Troiano, Helena
Trujillo-Baute, Elisa
Trullén, Joan
Turró, Mateu
Ulied, Andreu
Valero, Antonio
Valls, Josep F.
Vayá, Esther

Ventura, Jaume
Vilalta, Maite
Vilalta, Pau
Vilalta-Bufí, Montserrat
Vilarrubia, Josep Mª
Xifré, Ramon
Yániz, Javier

Organitzacions

ACCIÓ - Generalitat de Catalunya
Afi Inversiones Globales
Agència Catalana de l’Aigua - Generalitat de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya - Generalitat de Catalunya
AIS Group
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Reus
Anteverti
Àrea d’Avaluació Econòmica de polítiques públiques - Generalitat de Catalunya
Àrea de Competència i Regulació - Generalitat de Catalunya
Asociación Española de Fundaciones
Autoritat Catalana de la Competència - Generalitat de Catalunya
Autoritat Metropolitana del Transport
Banca Transilvania
Barcelona Graduate School of Economics
Barcelona Supercomputing Center
Borsa de Barcelona
CaixaBank Research
Cámara de Comercio de España
Catalans Lliures
CECOT
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Centre d’Estudis Sports Lab - Universitat Pompeu Fabra
Centre d’Innovació en el Transport (CENIT) - CIMNE
Centre de Recerca en Economia i Salut
Centre de Recerca en Economia Internacional
Columbia University
Comissió Europea
Comissions Obreres de Catalunya
Confederació de Cooperatives de Catalunya
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu - Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament - Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Anàlisi Econòmica - Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Universitats - Generalitat de Catalunya
Direcció General de Finançament i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya
Direcció General de Pressupostos - Generalitat de Catalunya
Direcció General de Tributs - Generalitat de Catalunya
EADA Business School
EAE Business School
Ecoacsa
ENT Medi Ambient
ESADE
ESADE Creápolis
Escola Superior de Comerç Internacional
ESIC Business School
Estudi Ramon Folch
EU Business School
Eurecat
Federación Española de Empresarios del Mar
Finaltis
Fundació ACE
Fundació Escola Cristiana
Fundació Jesuïtes Educació
Fundación Conocimiento y Desarrollo
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Fundació Politècnica de Catalunya
Funseam
Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona
Gas Natural Fenosa
Genomcore
Grup CLADE
Grup SIFU
GVC GAESCO
Habitat 3
IESE Business School
Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
Institut Català de l’Energia - Generalitat de Catalunya
Institut d’Estudis Financers
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
Institut de l’Empresa Familiar
Institut Químic de Sarrià
Instituto de Estudios Bursátiles
Intervenció General - Generalitat de Catalunya
Inveniam Group
IS Global
Lead To Change
London School of Economics
MCRIT
Observatori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques -
Universitat de Barcelona
Observatori de l’Empresa Multinacional Espanyola
Observatori de la Dona
Observatori de la Indústria - Generalitat de Catalunya
Observatori de la PIMEC
Observatori Metropolità de l’Habitatge
Oxford Institute for Energy Studies
Princeton University
Programa Catalunya Emprèn - Generalitat de Catalunya
Senolytic Therapeutics
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Servei d’Estudis de Banc Sabadell
Servei d’Estudis i Polítiques sectorials - PIMEC
Tataj Innovation España
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Universidad de Zaragoza
Universidad Rey Juan Carlos
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de La Verne (Califòrnia)
Universitat de les Illes Balears
Universitat de Lleida
Universitat de València
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Xarxa de referència en Economia i Polítiques públiques
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EL MARC GLOBAL: TENDÈNCIES MUNDIALS EN  
GEOPOLÍTICA EN EL MARC DE LA UNIÓ EUROPEA

Economic and Political Globalization

Juli Minoves. Professor associat de Ciència Política a la Universitat de La 
Verne, Califòrnia. President de la Internacional Liberal.

This paper surveys opposing interpretations of globalization of the 
late twentieth and early twenty-first century. Since there are multiple 
definitions of globalization it focuses mainly on economic globaliza-
tion and political globalization. It argues that the economic benefits 
of globalization are not evenly distributed, with China being among 
the winners within the developing world. Unskilled workers in the 
de-industrializing developed nations are among the losers; they fuel 
protectionist political discourses and have helped Trump become 
the US President. This paper also argues that in a globalized world 
liberal democracy has two main competitors as ideal types of polit-
ical regimes, namely Chinese market-oriented authoritarianism and 
Russian/Turkish style illiberalism. This paper also reasserts the preva-
lence of the State. Nationalist movements in Europe, such as the ones 
in Scotland or Catalonia, desire their own states for reasons that are 
not alien to globalization. Also the State seems to be the necessary 
instrument to fight effectively against the main negative effects of 
economic globalization: climate change and the destruction of the 
environment.

8. ABSTRACTS DE LES PONÈNCIES

Les ponències han estat presentades en català, castellà o anglès. Els abstracts es repro-
dueixen en el mateix idioma en què ha estat escrita la ponència. Totes les ponències 
presentades han estat utilitzades per les comissions per elaborar les seves conclusions, 
però algunes d’elles no seran publicades als documents del congrés perquè ho seran 
en una revista especialitzada, que en tindrà la prioritat. En aquest cas, hem optat igual-
ment per reproduir l’abstract perquè es pugui conèixer la naturalesa de la contribució 
de l’autor o autors.
 
Els texts íntegres de les ponències seran publicats en els 12 llibres dels eixos que 
s’han editat a part d’aquest llibre resum. També estan disponibles al web del congrés 
i a la plataforma Scipedia.
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Situación Económica y Debate Político en la Zona Euro. La Reforma de la 
Unión Económica y Monetaria

Javier Yániz Igal. Director y jefe de Unidad
Carlos Martínez Mongay. DG ECFIN; Comisión Europea

Ahora, cuando el crecimiento y el empleo están de vuelta en las eco-
nomías de la zona euro, es el momento de mirar atrás y analizar con 
detenimiento cómo ha sido la salida de la crisis, qué reformas institu-
cionales se han adoptado y qué queda por hacer. Esta contribución, 
tras detallar el esfuerzo legislativo ya realizado, presenta las propues-
tas lanzadas por la Comisión Europea para profundizar en la Unión Eco-
nómica y Monetaria en el marco de las perspectivas económicas para 
la zona euro a medio plazo. Su propósito es animar el debate sobre el 
diseño de la futura arquitectura institucional de la Unión Europea con 
la que pueda responder a los numerosos retos presentes y futuros a los 
que se enfrenta. 

The economic convergence within Euroland in the global post-crisis cycle

Andrei Radulescu. Director, Macroeconomic Research, Banca Transilva-
nia & Researcher, Institute for World Economy, Romanian Academy

The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great 
Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This 
evolution was strongly supported by the New Economic Governance im-
plemented over the past years. On the one hand, the unprecedented 
expansionary monetary policy of the European Central Bank determined 
the decline of the real financing costs to record low levels, contributing 
to the re-launch of the private investments and consumption. On the 
other hand, the governments adjusted the budget deficits, with positive 
impact for the investment climate. Last, but not least, several reforms 
have been implemented across Europe, with positive impact in terms of 
potential output. The purpose of this paper is to assess the dynamics of 
the real economic convergence within the Euro Zone during 1996-2016, 
with a focus on the post-crisis cycle (2013-2016). We employed traditional 
econometric methods (including the Cobb-Douglas production function) 
and annual statistics from Eurostat database in order to assess the con-
vergence of the structural and cyclical components of the GDP of the 
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Abstracts de les ponències 

Euroland member countries. The main results show a significant increase 
of the real economic convergence over the past quarters. However, this 
convergence seems strongly dependent on the expansionary monetary 
policy, while several structural challenges lie ahead, including the region-
al polarization and the important differences in terms of implementing 
the Digital Revolution.

Cap a un nou Bretton Woods per a Europa

Sergi Cutillas. Economista

Aquest text abordarà aspectes de la història del pensament econòmic, 
de teoria econòmica i de l’economia política del procés que ha portat a 
la creació i a la crisi de l’Eurozona. L’objectiu serà aclarir quines n’han 
estat les claus i cap a on podrien dirigir-se les propostes que resolguin la 
situació a favor de la majoria d’europeus. 

El treball parteix de la hipòtesi que des de la creació de la UE hi ha dos 
models d’integració europea confrontats. D’una banda trobem el model 
federalista liberal, que advoca per la dissolució de la sobirania nacional 
en organismes de governança supranacional. A l’altra, el model intergo-
vernamental conservador, que advoca per mantenir les característiques 
bàsiques de l’estat, promovent relacions internacionals que responguin 
als interessos estatals. 

Impacte econòmic del Brexit

Xavier Ferrer. Doctor per la Universitat de Barcelona. Economista i po-
litòleg. President del Consell Català del Moviment Europeu. Vicepresi-
dent de la Comissió d’Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Francesc Raventós. Exdegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

S’analitza per què s’ha arribat a la situació del Brexit. També quins en 
poden ser els efectes polítics i socials, i els escenaris polítics i jurídics d’un 
possible futur acord bilateral entre el RU i la UE. També se’n desenvolupa 
una detallada anàlisi dels efectes econòmics, tant per al RU, com per a la 
UE, fent referència també a l’Estat espanyol i a Catalunya. A més, s’iden-
tifiquen els principals reptes a curt i mig termini de la UE i, sota la idea 
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d’entendre el Brexit com una oportunitat, es detallen i s’analitzen una 
sèrie de propostes per rellançar el projecte europeu.

Economia i política per a la seguretat i defensa de la UE

Xavier Ferrer. Doctor per la Universitat de Barcelona. Economista i po-
litòleg. President del Consell Català del Moviment Europeu. Vicepresi-
dent de la Comissió d’Economia Internacional i Unió Europea del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

S’analitza la situació geoestratègica mundial pel que fa a seguretat i de-
fensa, i es relaciona amb la UE. També se’n detallen els moments més 
importants i els avenços que s’han fet a l’àmbit de la UE. Es valora el que 
pensa la ciutadania i s’analitzen les capacitats militars dels estats mem-
bres de la UE, dels EUA, de la Xina i d’altres estats, valorant la implicació 
de l’economia relacionada amb la inversió en seguretat i defensa. I, a 
partir de les anàlisis obtingudes, es valora la necessitat i les possibilitats 
d’una política de seguretat i defensa per a la UE. 

La Economía Circular: una oportunidad para la Unión Europea 

Daniel Calleja. Director general de Medi Ambient de la Comissió Europea

En la actualidad, la economía circular ha emergido como uno de los con-
ceptos clave en el establecimiento de un nuevo paradigma económico en 
el que se desvincula el crecimiento económico del consumo y utilización 
de recursos naturales. La transición hacia este nuevo modelo basado en 
un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente 
creará nuevos puestos de trabajo y permitirá a la Unión Europea (UE) 
hacer frente a desafíos medioambientales, económicos y sociales de 
carácter global. Para la UE, la transición hacia una economía circular es 
una apuesta clave en la política medioambiental de la próxima década. 

Els objectius de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible 
2016-2030

Francesc Granell. Acadèmic Numerari de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelo-
na i Acadèmic Numerari de la RACEF
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Les Nacions Unides han impulsat el desenvolupament dels països pobres 
des dels anys seixanta del segle xx, tant per l’acció dels seus estats mem-
bres com per la de les agències intergovernamentals del seu grup, la de 
les ONG, i la d’altres organismes com l’OCDE i empreses multinacionals 
implicades en una responsabilitat corporativa global. Això s’ha traduït 
en una sèrie de conferències internacionals: els Objectius del Mil·lenni de 
2000 a 2015, el Global Compact i els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible 2015-2030. En aquestes pàgines s’analitza el progrés realitzat a 
través d’aquestes iniciatives, plasmat en 8 Objectius del Mil·lenni (ODM) 
i 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
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POTENCIAL DE L’ECONOMIA CATALANA: 
VISIÓ MACROECONÒMICA

Endogenous Parliaments: Urban Agglomeration, Technological Accumula-
tion, and the Deep Roots of Executive Constraints in Europe

Carles Boix. Robert Garrett Professor of Politics and Public Affairs|Prin-
ceton University. 

Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

Institutional constraints on executive behavior are commonly under-
stood to be crucial constitutional features that limit state expropriation, 
protect property rights, and promote economic development. Combin-
ing new data describing the presence of parliamentary constraints for 
the entire European continent with data on city-sizes we build upon 
theories of endogenous economic growth to demonstrate that paths 
of economic and political development over the long-span of European 
history from 1200-1900 are the consequence of a common process of ag-
glomeration. In doing so, we provide evidence that both outcomes, the 
existence of constraining institutions and growth, are caused by initial 
conditions that fostered technical know-how embodied in urban-dwell-
ing artisans whom, in turn, were able to force institutional limits on rul-
ers’ actions. Our results suggest that instead of reflecting a true under-
lying cause of development, parliamentary constraints are themselves 
outcomes determined by an endogenous process of growth. 

Globalization and Political Structure

Jaume Ventura. CREI, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE
Giacomo A. M. Ponzetto. CREI, Universitat Pompeu Fabra and  Barcelona 
GSE
Gino Gancia. CREI, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE

The first wave of globalization (1830-1914) witnessed a decline in the 
number of countries from 125 to 54. Political consolidation was often 
achieved through war and conquest. The second wave of globalization 
(1950-present) has led instead to an increase in the number of coun-
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tries to a record high of more than 190. Political fragmentation has been 
accompanied by the creation of peaceful structures of supranational 
governance. This paper develops a theoretical model of the interaction 
between globalization and political structure that accounts for these 
trends and their reversal. We show that political structure adapts to 
steadily expanding trade opportunities in a non-monotonic way. Borders 
hamper trade. In its early stages, the political response to globalization 
consists of removing borders by increasing country size. War is then an 
appealing way of conquering markets. In its later stages, however, the 
political response to globalization is to remove the cost of borders by 
creating international economic unions. As a result, country size declines 
and negotiation replaces war as a tool to ensure market access.

L’economia catalana abans i després de la crisi

Àngela Fernández Céspedes. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, De-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 

L’economia catalana presenta dos models de creixement ben diferen-
ciats entre el període previ i posterior a la crisi. Però malgrat que s’han 
recuperat els nivells de PIB previs a la crisi, els nivells d’ocupació no ho 
han fet encara i el PIB per habitant en relació amb la mitjana europea ha 
perdut posicions. L’economia catalana té un nivell de productivitat apa-
rent del treball i una taxa d’ocupació similars a la mitjana de la zona euro, 
però els seus recursos disponibles són inferiors, tant per afrontar els rep-
tes econòmics com els socials. Tot i això, l’economia presenta bons resul-
tats en creació neta d’ocupació en activitats intensives en coneixement 
que són l’aposta per continuar millorant els nivells de productivitat i ori-
entar la seva economia en la trajectòria de la nova revolució tecnològica. 

Balanç de la productivitat de l’economia catalana des de l’any 2000

Joan Maria Mussons Olivella. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, De-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Les perspectives sobre el potencial de creixement de l’economia cata-
lana es troben condicionades en bona mesura pel context demogràfic, 
la qualitat dels factors de producció i el creixement de la productivitat 
total dels factors (PTF). La baixa productivitat del capital és, des de l’any 
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2000, la principal font de divergència en l’evolució de la PTF de l’econo-
mia espanyola respecte a la de les economies més dinàmiques, com la 
nord-americana (Serrano et al., 2017). Els resultats per al cas català tam-
bé assenyalen la mateixa tendència, tot i presentar una productivitat del 
capital destacada dins del conjunt de l’Estat. L’esforç inversor ha dismi-
nuït des de l’esclat de la gran crisi, si bé la reorientació del patró inversor 
ens permet ser més optimistes pel que fa a la productivitat del capital. 

La posición competitiva internacional de la economía catalana

Clàudia Canals. CaixaBank Research 
Judit Montoriol. Caixa Bank Research

La competitividad exterior de las economías española y catalana ha me-
jorado notablemente a lo largo de las últimas dos décadas, tal y como 
muestra el hecho que las respectivas cuotas de exportaciones en el co-
mercio global han sido más dinámicas que las de otros países europeos. 
Para evaluar el grado de sofisticación de los productos exportados, ela-
boramos el índice de complejidad de las exportaciones (ICE). Observa-
mos que el ICE catalán es significativamente superior al español, lo que 
refleja una especialización de la economía catalana hacia productos más 
complejos. Con todo, ambas regiones han experimentado una pérdida 
de complejidad en los últimos años como consecuencia de la entrada de 
nuevos exportadores “menos complejos”.

Les quotes de mercat i l’expansió de les exportacions de béns a Catalunya 
des del 2000

Pau Vilalta. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hisenda

Les quotes de mercat de les exportacions catalanes a escala mundial es 
mantenen al llarg del període 2000-2016, tot i la irrupció amb força de la 
Xina i d’altres noves economies industrialitzades al comerç mundial. Com 
assenyala Antràs (2011), el cas espanyol (i per extensió el català) són ex-
cepcionals davant l’afebliment de la posició competitiva revelada de les 
principals economies avançades. En aquest període, l’expansió del comerç 
mundial ha estat molt notòria, amb taxes de creixement per damunt del 
PIB. Per la seva banda, les exportacions catalanes de béns han assolit tam-
bé una gran expansió i han crescut un 92,3% en termes corrents, i la quota 
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d’exportacions en el conjunt mundial s’ha mantingut a l’entorn del 0,5%. El 
comportament de les exportacions catalanes ha estat millor que el de les 
economies del seu entorn, fet que ha permès, també, augmentar la quota 
de mercat dins les exportacions europees. Aquesta expansió, sorgida de 
la reacció proactiva de l’empresa exportadora catalana en millorar produc-
tes i buscar nous mercats, reflecteix sobretot una ampliació del marge in-
tensiu (el valor mitjà exportat per empresa), però també un eixamplament 
de la base exportadora regular els darrers anys. Totes les branques d’ex-
portació experimenten augments destacats, essent la indústria alimentà-
ria i la química aquelles amb millors registres. Les exportacions per contin-
gut tecnològic mostren una gran expansió d’aquelles amb un contingut 
tecnològic baix i mitjà baix al llarg del període, tot i que en els darrers 5 
anys les branques d’alt contingut tecnològic són les que han mostrat ma-
jor creixement. Quant al destí, cal destacar el contrast del dinamisme de 
les exportacions a l’estranger amb la moderació de les exportacions a la 
resta d’Espanya. Entre les exportacions a l’estranger s’aprecia un major 
dinamisme en les orientades a fora de la Unió Europea. Reforçar aquesta 
diversificació i el dinamisme de les exportacions de més valor afegit són 
estratègies cabdals per al futur de l’economia catalana. 

Panorama general de la pobresa a Catalunya.

Anna Monreal. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Cristina Amarelo. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Ermengol Bertran. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condici-
ons de Vida per a Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta 
harmonitzada a escala europea que permet conèixer la renda bruta de 
les llars i també altres aspectes relacionats amb la pobresa, la desigualtat 
i l’exclusió social.

Després que amb la crisi econòmica es produís un fort increment de la 
taxa de risc de pobresa i un augment de la desigualtat en la distribució de 
la renda, els resultats per als anys 2015 i 2016 experimenten una millora, 
gràcies a la recuperació econòmica. En particular, la població en risc de 
pobresa a Catalunya ha passat d’un 20,9% l’any 2014 a un 19,2% el 2016, 
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mentre que la desigualtat comença a millorar segons indicadors com 
la ràtio S80/S20 o l’índex de Gini. Els ingressos de la població han cres-
cut i destaca la millora significativa de dos dels components de la taxa 
AROPE: la taxa de persones que viuen en llars amb baixa intensitat de 
treball (BIT), i la taxa de persones amb privació material severa (PMS). 
No obstant això, les repercussions negatives de la recessió encara són 
profundes, amb l’existència de col·lectius especialment vulnerables a la 
pobresa, com ara els menors de 16 anys, les llars monoparentals, els im-
migrants i els aturats de llarga durada.

Cal tenir en compte que, amb la crisi econòmica, els indicadors de pobresa 
i de desigualtat es van deteriorar de manera acusada, en bona mesura de-
gut al dràstic ajust al mercat de treball, que va conduir a màxims en la taxa 
d’atur. A més, en la segona fase de la recessió –amb la crisi del deute pú-
blic a la zona euro–, es va produir un ajust fiscal molt significatiu, que va 
limitar el marge de maniobra. Amb la recuperació econòmica, el panorama 
ha començat a millorar, però d’una manera moderada: encara hi ha greus 
problemes estructurals (com l’atur de llarga durada), i, al mateix temps, la 
nova ocupació creada presenta unes condicions salarials més desfavora-
bles que en el període previ a la crisi, i sovint amb situacions laborals força 
vulnerables, com ara l’augment de formes de treball com el temps parcial 
involuntari, o la contractació per empreses multiservei.

La pobresa femenina com a resultat de la desigualtat de gènere

Carme Poveda. Directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç 
de Barcelona
Anna Mercadé. Directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia

La taxa de risc de pobresa femenina s’ha caracteritzat per ser tradicional-
ment superior a la masculina i també per tenir un menor caràcter cíclic. La 
raó és que els homes tenen una major vinculació amb el mercat laboral, 
mentre que l’arrel del problema de la pobresa femenina és, sobretot, es-
tructural i té a veure directament amb la desigualtat que pateixen les do-
nes quan són mares, tant en l’àmbit remunerat com en l’àmbit de cura. El 
col·lectiu de major risc són les famílies monoparentals (el 78% de les quals 
són mares), que tenen un risc de pobresa del 40%, el doble que una família 
formada per dos adults. Aquestes dones tenen dificultats per trobar una 
feina compatible amb la cura dels fills, i si la troben generalment és de 
perfil ocupacional més baix, amb jornada reduïda i amb una remuneració 
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inferior. Aquesta situació comporta una major vulnerabilitat econòmica 
tant per a elles com per als seus fills. Les administracions públiques han de 
lluitar contra la pobresa, no només amb mesures “pal·liatives”, com és la 
renda mínima d’inserció, sinó també amb mesures “preventives”, és a dir, 
contra la discriminació laboral que és l’arrel de la pobresa femenina. Entre 
aquestes últimes, les accions prioritàries que es proposen a l’article són: 
una major racionalització dels horaris laborals, l’ampliació dels permisos 
de paternitat intransferibles i obligatoris, la igualtat salarial, i l’augment 
dels serveis públics de cura de nens i de persones grans. 

Creixement inclusiu urbà: desigualtat i risc de pobresa a Catalunya i la me-
tròpoli de Barcelona (2006-2016). Una explotació de les microdades de les 
Enquestes de Condicions de Vida.

Joan Trullén. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB
Vittorio Galletto. Cap de l’Àrea d’Economia Regional de l’IERMB
Sandra Aguilera. Investigadora de l’Àrea d’Economia Regional de l’IERMB
Marc Figuls. Investigador de l’Àrea d’Economia Regional de l’IERMB

En els darrers anys, institucions com l’OCDE i UN-Habitat estan plante-
jant la necessitat d’activar noves estratègies de creixement inclusiu de 
naturalesa urbana o metropolitana. La metròpoli de Barcelona, des de 
mitjan anys vuitanta fins a la crisi econòmica de 2008-2013, va seguir un 
model de creixement que va assolir resultats molt importants en ter-
mes de creixement de la producció i de l’ocupació, amb avenços molt 
significatius en la correcció de la desigualtat. Aquest model de creixe-
ment inclusiu es reverteix amb la crisi, amb retrocessos molt impor-
tants tant en termes de producció i ocupació com en la distribució de 
la renda. La ponència estudia com la crisi econòmica, que afecta tant la 
metròpoli de Barcelona com el conjunt de l’economia catalana, incideix 
sobre els principals indicadors de desigualtat a partir de l’explotació 
de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE i Eurostat. Es mesura la 
desigualtat a Catalunya i Espanya a través del coeficient de Gini per al 
període 2006-2016 posant el focus en les diferències en el nivell i l’evo-
lució de la desigualtat segons el lloc d’origen de la població (població 
estrangera). S’estudia també l’evolució de la taxa de risc de pobresa 
a Catalunya i Espanya. La taxa de risc de pobresa de la població nas-
cuda a l’estranger assoleix uns valors més elevats (entre 20 i 30 punts 
percentuals més) que els de la població nascuda a Espanya. S’aporten 
també resultats sobre l’impacte que el lloguer imputat presenta en la 
desigualtat. Es tracta d’una estimació sobre els guanys que obtenen 
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les famílies pel fet de disposar d’habitatge propi i/o d’habitatge social. 
Aquesta imputació és molt significativa en diferents països europeus. 
L’impacte del lloguer imputat millora el coeficient de Gini encara més al 
conjunt d’Espanya que a Catalunya. La taxa de risc de pobresa després 
d’aplicar lloguers imputats baixa per al conjunt de la població excepte 
per a la població nascuda a l’estranger. Finalment, es presenten resul-
tats sobre la taxa de risc de pobresa per a Barcelona, l’AMB, la Regió 
Metropolitana i Catalunya.

L’impacte de l’automatització al mercat laboral català

Adrià Morrón Salmeron. CaixaBank Research

Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de proces-
sament i el desenvolupament del big data i la intel·ligència artificial (englo-
bats en l’anomenada quarta revolució industrial) han eixamplat el potencial 
automatitzador de la tecnologia a tasques no repetitives que, fins fa poc, 
eren del domini exclusiu de les persones. En aquest article, analitzem l’im-
pacte potencial de la quarta revolució industrial sobre el mercat laboral ca-
talà. A partir de la metodologia de Frey i Osborne (2013), estimem que entre 
un 35% i un 47% dels treballadors de l’economia catalana tenen actualment 
una professió amb risc d’automatització elevat. 

La resposta de la política fiscal de les CC.AA. a l’acumulació de deute: una 
anàlisi de la incertesa del límit del deute

Joan Maria Mussons Olivella. Direcció General d’Anàlisi Econòmica, Depar-
tament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Universitat de Bar-
celona

L’elevat endeutament públic és un dels llegats de la gran crisi, i en espe-
cial pel que fa a les comunitats autònomes. Aquesta situació és especial-
ment preocupant atesa la responsabilitat d’aquestes en la prestació de 
serveis bàsics de l’estat del benestar. Els treballs de Bohn (1998) i Gosh 
et al. (2013) ens permeten plantejar una aproximació al llindar en què la 
sostenibilitat del deute pot ser qüestionada. L’any 2015 la ràtio del deute 
se situava a la banda baixa de la regió que comprèn aquest llindar, en 
concret, entre el 24% i el 36% del VAB. La prudència aconsella disposar 
d’un marge de maniobra suficient (en termes de capacitat d’endeuta-
ment) per poder afrontar xocs negatius plausibles. 



294

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

Demanda interna i saldo exterior

Jordi Angusto. Economista

Des de l’entrada a l’euro, l’economia catalana ha conegut dos períodes eco-
nòmics de signe oposat: una primera etapa de fort creixement, en la qual la 
demanda interna feia de motor i la bombolla creditícia i immobiliària n’eren 
el combustible; i una segona etapa de recessió i recuperació, iniciada amb la 
crisi financera global i el subsegüent tancament del crèdit, que va contraure 
de cop una demanda interna que encara avui no s’ha refet del tot.

Com un mirall d’aquesta evolució de la demanda interna, quan era molt 
forta es va deteriorar significativament el saldo exterior català, tradi-
cionalment positiu si s’inclou el comerç amb la resta de l’Estat, i quan 
aquella es va contraure va veure’s compensada per l’increment del saldo 
exterior positiu.

Però si incórrer en dèficit exterior de manera recurrent no és sostenible, 
puix que suposa anar augmentant un deute extern que acabarà sent im-
pagable i pot dur a la fallida i la pèrdua de sobirania, mantenir un superà-
vit exterior de manera recurrent pot ser igualment insostenible, puix que 
suposa anar augmentant el crèdit a països amb dèficit, que poden aca-
bar no podent pagar, i perquè la contenció de la demanda interna que 
l’acompanya pot generar fractures socials.

El factor crític és, doncs, el volum i la recurrència del desequilibri, no pas 
el signe del saldo exterior. També un dèficit pot ser positiu si és temporal 
i com a resultat d’una política inversora que fomenta el desenvolupa-
ment d’un país, com va ser el cas d’Alemanya quan es finançava amb el 
pla Marshall; i també un superàvit pot ser negatiu si és excessiu i recur-
rent, com avui dia l’hi recorda a Alemanya fins el molt conservador FMI, 
atès que fa necessaris dèficits simètrics. 

En el cas de Catalunya, on som ara? Atès l’enorme superàvit comerci-
al que avui generem, se’ns pot adreçar la mateixa crítica que se li fa a 
Alemanya? Mirar de respondre aquestes dues qüestions és l’objectiu 
d’aquest article.
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La qualitat del treball i la seva relació amb la sostenibilitat i futur del siste-
ma de benestar i pensions

Josep Ginesta. Secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Som en una fase expansiva del mercat de treball en un context de recu-
peració econòmica. No obstant, hi ha un desajust entre la recuperació 
objectivada i la recuperació percebuda per les persones treballadores, 
especialment en relació amb la qualitat del treball existent. S’intenten 
aportar dades sobre la pèrdua de qualitat del mercat de treball i també 
la relació entre aquesta qualitat i la sostenibilitat, tant del model de 
benestar com del sistema de pensions. Per últim, s’aporten elements 
al debat de si és possible forjar un model de mercat de treball en què 
siguin compatibles els drets laborals i els beneficis i la competitivitat 
empresarials.

La configuració de les autoritats de competència. Un model per a la re-
gulació d’organismes independents i per a la reforma de l’administració 
pública

Ana Soria. Tècnica de l’Autoritat Catalana de la Competència
Xavier Puig. Tècnic de l’Autoritat Catalana de la Competència
Marc Realp. Director General de l’Autoritat Catalana de la Competència

Una regulació procompetitiva que no imposi càrregues innecessàries o 
desproporcionades i que faciliti un marc igualitari en termes d’oportuni-
tats és clau per al desenvolupament econòmic dels països. L’Autoritat 
Catalana de la Competència (ACCO) és l’òrgan encarregat de garantir la 
qualitat normativa des d’aquesta perspectiva. Així, resulta essencial que 
pugui dur a terme la seva tasca de forma adequada. En conseqüència, cal 
garantir que disposi dels recursos necessaris així com que tingui una re-
gulació adequada. S’efectuen diverses propostes en relació amb aspec-
tes clau de regulació de l’ACCO. Aquestes reflexions poden tenir interès 
més enllà del cas particular de l’ACCO. 
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El sistema empresarial català: evolució economicofinancera i situació actual

Oriol Amat. Catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra
Enric Genescà Palau. Enginyer industrial

L’objecte del treball és analitzar l’evolució economicofinancera del tei-
xit empresarial català des de 1990 fins al 2016. L’anàlisi es fa a partir de 
l’informe anual de l’empresa catalana que es publica des de l’any 1989. 
Aquest informe analitza la mostra d’empreses catalanes incloses a la 
Central de Balanços del Banc d’Espanya. D’aquesta manera es poden 
identificar les seves fortaleses i febleses en els aspectes que reflecteixen 
els seus comptes. També es fa una anàlisi d’un segment especial d’em-
preses exitoses, les empreses d’alt creixement, amb la finalitat de fer 
propostes que permetin millorar l’evolució de les empreses catalanes. 

Dimensió i dinamisme empresarial de la indústria catalana. Una aplicació a 
partir de registres comptables 2003-2015  

Modest Guinjoan. Economista, soci director de Barcelona Economia i di-
rector de l’Observatori de la PIMEC
Moisès Bonal. Economista, responsable d’estudis i polítiques sectorials 
de PIMEC
Roger Romagosa. Tècnic superior del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

En aquest treball es proposa una nova mesura del creixement empresa-
rial, l’Indicador Sintètic de Creixement (ISC), compost per tres variables 
(empleats, ingressos i actiu), com una alternativa a les mesures més con-
vencionals que només utilitzen un indicador. Establim criteris de classifi-
cació en funció del grau de dinamisme relatiu de les empreses i ho apli-
quem a un univers i un temps específics: pimes industrials catalanes que 
tenen com a característica la seva permanència (han presentat els seus 
estats comptables al Registre Mercantil els anys 2003, 2007, 2012 i 2015), 
i tres subperíodes diferenciats de cicle econòmic (2003-2007, 2007-2012 
i 2012-2015).
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Establim tres nivells de dinamisme i agrupem les 4.627 empreses estudia-
des en tres categories, i constatem que les diferències en el seu ISC són es-
tadísticament significatives en les diferents fases del cicle econòmic. Tam-
bé constatem que el creixement empresarial no depèn, tal i com estableix 
la llei de Gibrat, de la dimensió inicial, i que les empreses molt dinàmiques 
(grup A), dinàmiques (grup B) i la resta (grup C) presenten diferències es-
tadísticament significatives entre A i B, i entre B i C. Quan baixem al nivell 
de 7 sectors industrials, les citades diferències són menys significatives, 
però segueixen essent-ho si s’agrupa A amb B i es compara amb C. 

Hi ha indicadors economicofinancers que presenten un comportament 
diferenciat en funció del ritme de creixement en els 3 subperíodes. Són 
l’actiu fix, la rendibilitat econòmica, la rendibilitat financera, la competi-
tivitat, la productivitat i l’any de constitució. Malgrat aquest comporta-
ment diferenciat, aquestes variables expliquen un percentatge relativa-
ment reduït del creixement empresarial. Efectivament, poden afavorir el 
creixement o veure’s afavorides per un augment de dimensió, però hi ha 
altres factors que semblen més determinants del creixement empresari-
al entre el sector manufacturer català. 

Micropime: el gran múscul silenciós

Elisabet Bach. Consultora en micropimes i professora col·laboradora de 
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Àngel Hermosilla. Economista i màster ERUM. Director de l’Aula d’Eco-
nomia del Col·legi d’Economistes de Catalunya i professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona (UAB)
Amadeu Ibarz. Economista
Francesc Xavier Mas. Economista i auditor de comptes
Pere Segarra. Doctor en Administració i Direcció d’Empreses, professor 
titular de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

El segment de la micropime és el més nombrós a les economies catalana, 
espanyola i europea, però habitualment s’analitza en conjunt i englobat 
amb el de la PIME. En aquest estudi analitzarem quina és l’aportació del 
sector de la micropime a l’economia catalana, espanyola i europea en 
general. I, en particular, en el cas de la micropime catalana, en quins ele-
ments competitius basa el seu desenvolupament, les principals proble-
màtiques que afronta i quines són les àrees més importants de recolza-
ment per tal d’afavorir no només la supervivència sinó també i, sobretot, 
la consolidació d’aquestes iniciatives empresarials. 
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El mercat de transmissió d’empreses. Una nova eina de creixement em-
presarial

David Garrofé. Secretari general de Cecot
Abraham Arcos. Director de la Fundació Cecot Innovació
Albert Colomer. Director del Centre de Reempresa de Catalunya
Oriol Alba. Coordinador del Centre de Reempresa de Catalunya
Laura Sallent. Consultora Reempresa

El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de 
petites i mitjanes empreses de Catalunya (www.reempresa.org). És un 
nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme 
professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat 
d’una empresa d’altres, en funcionament, per fer-la créixer sense haver 
de passar per la fase de crear-la. 

És una iniciativa de la patronal Cecot (www.cecot.org) i de la Fundació 
Autoocupació (www.autoocupacio.org), que compta amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya, del Fons Europeu de Desenvolupament Re-
gional (FEDER) de la Comissió Europea i de més d’un centenar d’instituci-
ons, ajuntaments i diputacions, que fan de la reempresa un clar exemple 
de les possibilitats que ofereix la col·laboració publicoprivada. 

Des de finals dels anys 80, diversos països europeus varen començar a 
donar importància a la consecució d’un entorn favorable per a la trans-
missió d’empreses, ja que tan important és afavorir la creació de nous 
negocis, com assegurar la continuïtat dels ja existents i evitar el seu tan-
cament per motius no econòmics. Des de llavors, la Unió Europea ha 
emès diverses recomanacions als estats membres per tal de millorar la 
legislació, la fiscalitat i el finançament en relació amb la compravenda 
d’empreses, així com per assegurar l’existència de mercats transparents 
i serveis de suport als petits i mitjans empresaris que els ajudin al llarg de 
tot el procés. 

L’any 2010, sota un entorn de greu crisi econòmica i una taxa d’atur ele-
vada i creixent, des de Cecot es va creure oportú crear un servei i un 
marketplace que tingués com a objectiu afavorir la compravenda de pe-
tites i mitjanes empreses i evitar així la pèrdua de llocs de treball i salva-
guardar el teixit empresarial del país. Així, va néixer Reempresa, que fun-
ciona, no solament com un mercat transparent en el qual promocionar 
i creuar l’oferta i la demanda, sinó com a eina de suport i consultoria a 
ambdues parts a través d’una metodologia pròpia d’acompanyament a 
totes les parts implicades. 
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La indústria catalana en un context global: estructura sectorial i empresarial

Joaquim Solà. Departament d’Economia (Universitat de Barcelona)
Xavier Sáez. Departament d’Economia (Universitat de Barcelona)

L’objectiu d’aquest treball és explicar el comportament de la indústria 
catalana en el darrer cicle econòmic (2008-2016) i identificar-ne les carac-
terístiques principals. L’anàlisi considera tres aspectes: a) L’evolució de 
la indústria en el context econòmic regional, comparant la seva dinàmica 
recent amb la dels serveis i la construcció; b) Els canvis en l’estructura sec-
torial, desagregant la indústria en dotze branques d’activitat per copsar 
el seu comportament pel que fa a la producció, ocupació, productivitat 
i exportacions; c) L’estructura empresarial en relació amb la grandària 
dels establiments i la tipologia del capital (autòcton o transnacional).

L’agroalimentació del segle xxi a l’economia catalana

Francesc Reguant. Economista expert en agroalimentació

El sector agroalimentari català ha demostrat, al llarg dels darrers cin-
quanta anys, una gran capacitat d’adaptació i creixement en un entorn 
de dificultat. Tanmateix, el segle xxi obre un nou escenari amb noves exi-
gències i nous condicionants. Ens trobem en un moment de grans canvis 
que requereixen, si més no, revisar les estratègies a fi d’assolir les vies 
apropiades per a un desenvolupament sostenible capaç de donar res-
posta als nous desafiaments. El document assenyala els aspectes crítics i 
proposa estratègies d’avenç al si d’un escenari complex i exigent. 

Oportunitats d’innovació al sector turístic català

Josep F. Valls. Catedràtic d’ESADE i fundador de l’Aula Internacional per 
a la Innovació Turística d’ESADECREAPOLIS
Itziar Labairu. Directora de projectes a ETO
Ramon Montanera. Market Intelligence Director a Elogia
Antoni Parera. CEO & Creative Director a Value Retail

Aquest document analitza l’esforç innovador comparat en les àrees i els 
àmbits de la indústria turística catalana, per saber-ne l’efecte sobre la 
competitivitat del sector. Després d’identificar quins són ambdós i de-
senvolupar un treball de camp mesurant la intensitat innovadora de les 
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empreses, s’arriba a la conclusió que hi ha un dèficit d’esforç innovador 
en aquelles àrees i àmbits relacionats amb l’orientació efectiva al client, 
com ara la tecnologia, els canals de comercialització i venda, i la cocrea-
ció. Això pot afectar negativament el lideratge turístic, donat que són els 
factors clau de la transformació digital. 

AIRBNB a Barcelona: formació de preus i distorsions a les plataformes 
digitals

Antoni Meseguer-Artola. Professor agregat, UOC
Josep Lladós-Masllorens. Professor agregat, UOC

La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada econo-
mia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats 
amb la reducció dels costos de transacció, la mobilització de recursos 
ociosos o l’accés a productes o serveis per part de col·lectius exclosos. 
Han ajudat a esmenar, doncs, situacions que els mercats convencionals 
no resolen adequadament, tant des d’una perspectiva purament econò-
mica com també des de l’interès social. 

L’aparició d’intermediaris digitals que impulsen activitats comercials 
d’allotjament en xarxa mitjançant models de negoci basats en el P2P, 
estan esdevenint un dels fenòmens més evidents d’aquesta transforma-
ció, que pot afectar sensiblement el mercat i les destinacions turístiques. 

A partir de la informació proporcionada per la web http://insideairbnb.com/, 
s’analitza una àmplia mostra d’allotjaments turístics efectuats per particulars 
a la ciutat de Barcelona, utilitzant la plataforma Airbnb. L’objectiu d’aques-
ta anàlisi és determinar els principals factors de la formació dels preus, la 
incidència d’aspectes intangibles com la reputació de l’allotjament o la in-
formació de l’usuari, la irrupció d’operadors corporatius o la transcendència 
de la localització. Els resultats no confirmen la naturalesa col·laborativa de la 
plataforma com a simple mercat bilateral ni tampoc les seves virtuts per a un 
desenvolupament econòmic més equilibrat a la ciutat.

La dimensió econòmica i social de l’esport a Catalunya

Júlia Bosch. Centre d’Estudis UPF Sports_Lab (Universitat Pompeu Fa-
bra, UPF)
Jaume García. Departament d’Economia i Empresa i Centre d’Estudis 
UPF Sports_Lab (UPF)
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Carles Murillo. Barcelona School of Management i Centre d’Estudis UPF 
Sports_Lab (UPF) 

En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes 
econòmic de l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns 
i serveis esportius a Catalunya, tot destacant prèviament què s’entén per 
sector de l’esport i per indústria de l’esport. La facturació de les empreses 
de la indústria de l’esport a Catalunya s’estima en 1.500 milions d’euros i el 
pes del VAB esportiu sobre el total català és d’un 1,2%. D’altra banda, els ca-
talans que practiquen esport almenys un cop a la setmana superen el 50% 
i la despesa anual en productes esportius supera els 840 milions d’euros.

Las grandes concesiones administrativas de instalaciones deportivas en 
Cataluña: planificación, control, seguimiento e intervención

Laureà Fanega Macías. Cap del Servei d’Esports i Joventut de l’Ajunta-
ment de l’Hospitalet.

La entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Pú-
blico, pone de relevancia, todavía más, la importancia de la correcta ela-
boración de dichos contratos. Nos centraremos en aquellos que afectan 
a los servicios deportivos municipales, de competencia propia de las cor-
poraciones locales.

Abordaremos las diferentes fases necesarias en esos contratos y estu-
diaremos iniciativas de innovación en la redacción de estos nuevos con-
tratos, para poder profundizar en la necesidad de la confianza mutua 
y de compartir objetivos y resultados entre la administración pública y 
las empresas privadas, como base de la colaboración público privada.

La regió metropolitana de Barcelona i el desenvolupament econòmic  
català

Enric Llarch. Economista

L’economia del segle xxi és l’economia de les ciutats, l’economia de les 
megalòpolis mundials. La revolució digital i mòbil va fer pensar durant 
un temps que aniríem cap a la deslocalització del treball, de la innovació i 
de la presa de decisions. Segons aquests plantejaments, el coneixement 
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fluiria sense obstacles d’un lloc a l’altre perquè les TIC havien convertit 
la Terra en plana i la localització cada cop era menys rellevant en ter-
mes de creixement econòmic. El Silicon Valley actuava com a referent 
territorial d’aquests pronòstics i el teletreball apareixia com a solució als 
problemes de transport, de congestió i d’encariment del sòl a les grans 
aglomeracions urbanes. 

Tanmateix, els 107.000 congressistes de la darrera edició del Mobile 
World Congres són només un exemple més de la importància que en el 
sector TIC per excel·lència té el contacte personal i la comunicació in-
formal. De fet, són nombrosos els especialistes que consideren que la 
concentració de persones i la seva creativitat són determinants per al 
creixement econòmic. 

Aquesta comunicació pretén reflexionar sobre la importància del fet urbà 
en la competitivitat i el creixement actuals i futurs de l’economia catalana. 
Aquesta reflexió repassa com les darreres transformacions de l’estructura 
productiva dels països de tradició industrial reforcen el paper de les ciutats 
i com, per tant, el funcionament eficient de Barcelona i del sistema de ciu-
tats de Catalunya resulta cada cop més determinant per a un desenvolupa-
ment sòlid i durador de l’economia del conjunt del país. 

La producció de flor i planta ornamental en els espais periurbans. El cas del 
Maresme a la Regió Metropolitana de Barcelona

Xavier Recasens. Tècnic de Verd Urbà, Ajuntament de Barcelona
Òscar Alfranca. Professor d’enginyeria alimentària a la UPC 

Les explotacions agrícoles en els espais periurbans es veuen sovint afecta-
des per la proximitat amb les ciutats i per les seves dimensions reduïdes. La 
seva viabilitat econòmica passa sovint per una especialització de la produc-
ció. Un exemple d’especialització és la producció de flor tallada i plantes 
ornamentals. 

El sector de la flor i planta ornamental és un sector molt competiu, en el qual 
les explotacions competeixen en un mercat global. 

Els principals objectius d’aquest treball són: conèixer el grau de tecnificació 
del sector de la floricultura del Maresme i veure quin és el profit d’aquestes 
explotacions per situar-se dins un espai periurbà. 
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Situació econòmica financera de les empreses d’Osona

Elisenda Tarrats. Professora de la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya
Núria Arimany-Serrat. Professora de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya
Albert Armisen. Professor de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya

Actualment estem en un període de grans canvis a les empreses, per la 
irrupció tecnològica i la necessària innovació que afecta diferents sec-
tors d’activitat, i les empreses d’Osona no en queden excloses. Aquest 
estudi presenta la salut econòmica i financera de les empreses d’Osona, 
segons la diferent tipologia d’empreses de la comarca, com a indicador 
fonamental de la supervivència i competitivitat empresarial del territori 
en el període de crisi sistèmica 2008-2015. 

Aquesta vegada, serà diferent? Ocupació, atur i productivitat en el cicle 
econòmic espanyol Miquel Puig Raposo. Economista

Es proposa caracteritzar el model productiu espanyol en base a la quali-
ficació dels ocupats per tal d’explicar la debilitat de la seva productivitat 
en relació amb el de la resta de països d’Europa occidental. Es constata 
que el model productiu espanyol utilitza més intensivament personal 
poc qualificat. Aquest biaix estaria relacionat amb els salaris relatius d’un 
i altre personal, els quals, per raons regulatòries, no es fixen de manera 
similar. Es conclou amb una predicció sobre la productivitat i la creació 
de llocs de treball en l’actual fase expansiva del cicle econòmic. 

L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya

Joan Miquel Hernández Gascón. Observatori de la Indústria
Jordi Fontrodona Francolí. Observatori de la Indústria

La rèplica a Catalunya del treball que Frey i Osborne van fer per a l’econo-
mia nord-americana l’any 2017 estima que el 35% dels llocs de treball exis-
tents en l’actualitat a la nostra economia tenen una alta probabilitat de 
ser automatitzats a mitjà termini. Paral·lelament, a partir del treball que 
Vogler-Ludwig, Dull i Kriechel van fer per a Alemanya l’any 2016 s’estima 
que l’economia catalana veurà un augment de la seva ocupació degut 
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a la digitalització de 13.000 persones fins a l’any 2030, amb diferències 
de signe entre els resultats de la indústria i dels serveis. Aquest resultat 
permet desdramatitzar l’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya 
i s’oposa a la idea que la digitalització s’hagi de traduir en importants 
pèrdues d’ocupació agregada. 

El mercat laboral català surfejant per les onades de l’automatització digi-
tal: una lectura a partir de la crisi i reactivació econòmiques

J. Lladós-Masllorens. Professor agregat, UOC

Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el rit-
me i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de les oscil·lacions 
característiques del cicle econòmic, no s’hagi detectat un augment con-
siderable dels nivells agregats de desocupació. Tot i que les noves tecno-
logies de producció han substituït treball, el seu efecte ha estat més que 
compensat per mecanismes que directament o indirectament generen 
una nova o major demanda laboral. 

Tot i això, la preocupació social sobre les conseqüències del canvi tec-
nològic es reactiva per una nova onada d’automatització, basada en la 
intel·ligència artificial, la robòtica, l’aprenentatge automàtic, la impressió 
3D i els algoritmes que milloren la capacitat lògica, de càlcul i de gestió de 
grans quantitats d’informació. 

És ben conegut que les tecnologies digitals tenen la facultat no només de 
substituir habilitats manuals, també són capaces de reemplaçar algunes 
habilitats cognitives. L’experiència de canvi tecnològic recent ha eviden-
ciat la seva naturalesa disruptiva, no pas pel que fa a l’ocupació sinó a la 
seva composició. Les tecnologies digitals manifesten un efecte de biaix, 
perquè en general es complementen millor amb el treball de major quali-
ficació. Però, a cada lloc de treball, palesen també que, amb independèn-
cia de les habilitats del treballador, el biaix del canvi tècnic també perju-
dica les tasques rutinàries i més repetitives, que són més susceptibles de 
ser reproduïdes eficientment mitjançant un algoritme. 

En aquest context disruptiu, relacionat amb el concepte Revolució 4.0, 
l’anàlisi dels canvis en la composició del mercat laboral català d’ençà de 
l’esclat de la recent crisi financera, pel que fa a les habilitats disponibles, 
les característiques dels llocs de treball oferts i les tasques que s’hi de-
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senvolupen, ofereix una aproximació a l’impacte potencial d’aquesta 
nova fase d’automatització digital, a banda dels aspectes regulatoris i de 
viabilitat econòmica i tècnica que òbviament se’n derivin. 

La política de clústers com a eina de reforçament de la competitivitat a 
Catalunya

Alberto Pezzi. Director de clústers d’ACCIÓ – Generalitat de Catalunya
Joan Martí Estévez. Gerent de dinamització de clústers d’ACCIÓ – Gene-
ralitat de Catalunya

Els clústers com a fenomen espontani de l’economia són presents des 
de fa moltes dècades en la gran majoria de països i, més en aquells que, 
com Catalunya, compten amb un teixit productiu heterogeni i una gran 
tradició manufacturera.

Més recent és la seva utilització per dissenyar i implementar polítiques de 
reforçament de la competitivitat centrades en el canvi estratègic, actuant 
en dos àmbits principals: l’estratègia empresarial i l’entorn competitiu. 

Catalunya té una trajectòria de més de 25 anys en l’aplicació de les políti-
ques de clúster i és un dels pocs territoris a escala mundial on aquestes 
polítiques no han tingut cap interrupció, alhora que han anat evolucio-
nant i sofisticant-se. 

El treball vol presentar i analitzar les fites més significatives d’aquesta 
evolució i els principals elements que caracteritzen la política de clústers 
en l’actualitat. 

Les principals empreses no financeres a Catalunya: anàlisi per tipologies i 
sector

Joan-Ramon Rovira. Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la 
Cambra de Comerç de Barcelona
Carme Poveda. Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona
Sandra Gutiérrez. Gabinet d’Estudis Econòmics i d’Infraestructures de la 
Cambra de Comerç de Barcelona
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L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no finan-
ceres amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/
no cotitzades; familiars/no familiars; segons origen del grup empresarial) i el 
sector d’activitat. A partir de la informació anterior s’exploren les relacions 
entre dimensió, productivitat, rendibilitat i remuneració salarial. S’arriba a la 
conclusió que la relació entre resultats econòmics i tipologies empresarials 
és significativa en la mesura que va associada amb altres factors: dotació de 
capital i tecnologia, especialització productiva, posició en la cadena de valor 
i models de generació de valor dins d’un mateix sector.

Les cooperatives d’avui a Catalunya

Joseba Polanco Beldarrain. Director de la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya

A Catalunya, el cooperativisme ha estat la resposta col·lectiva per resol-
dre necessitats individuals i col·lectives. La realitat del cooperativisme, 
que descobrim a través de fonts estadístiques i de treballs qualitatius, 
es caracteritza pel funcionament de sistemes organitzatius diferents, 
segons l’activitat cooperativa que es faci, els quals conjuguen els princi-
pis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional i, per això, 
aquestes organitzacions esdevenen empreses de país. El cooperativisme 
és una eina organitzacional potencialment transformadora que la ciuta-
dania pot utilitzar per prendre les regnes en la solució col·lectiva de les 
seves necessitats.

Les cooperatives, els principis cooperatius i el futur

José Luis Pérez Santamaria. Economista

En el 2n trimestre del 2017 es van crear a Catalunya un 6,2% més d’empre-
ses cooperatives que el mateix trimestre de l’any anterior, i per seguir 
amb estadístiques, atès que aquest procés de creació és sostingut, el 
2016 es van crear 177 cooperatives més que les creades el 2015, que van 
ser 113 més que el 2014. 

Aquest creixement sostingut en els darrers anys posa en evidència que 
les cooperatives són un model d’empresa cada vegada més vigent i re-
llevant. 
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Les empreses cooperatives són institucions que es regulen per unes nor-
mes conegudes com a principis i valors cooperatius. Aquests són molt més 
que un simple reglament que cal complir. Actualment, moltes de les nor-
mes que recomanen i difonen les millors escoles de negocis per fer les em-
preses competitives i eficients són, de fet, els principis cooperatius. 

L’objectiu d’aquest treball és, doncs, presentar un nou model d’empresa 
cooperativa equitativa i eficient, atès que aquesta competeix en els mer-
cats en igualtat de condicions amb l’empresa capitalista. 

L’estudi de diversos casos ens portarà a considerar el de Catalunya com 
un model líder en la creació d’ocupació des de la crisi del 2008. 

L’estudi d’algunes cooperatives –Mondragon i Legacoop (Milà), així com 
Evergreen a Clevelad (EUA)–, ens fa veure la importància que per a l’èxit 
de l’empresa té constituir una xarxa de cooperatives integrada econòmica-
ment i no una cooperativa individual, que, en molts casos, es pot convertir 
en un fracàs. Per això analitzarem també, què són les xarxes d’empreses. 

En aquest model veurem com els principis i valors cooperatius generen 
capital social, que permet a les empreses i/o grups cooperatius activar la 
capacitat d’absorció del coneixement i així crear innovació. 

Donat que per aconseguir innovar és fonamental el coneixement i el seu 
ús, analitzarem també la gestió del coneixement i si aquest és tàcit. 

I per últim, veurem a través dels principals Grups Cooperatius de Catalu-
nya, com el seu èxit dona versemblança al model que proposem en els 
diferents capítols d’aquest treball. 

Responsabilitat social competitiva. Empreses que fan bé la seva feina i el 
bé amb la seva feina

Cristian Rovira. Soci i vicepresident de Grupo SIFU i autor del llibre Res-
ponsabilidad social competitiva

Cosmètics ecològics, turisme sostenible... Comprem valors i no produc-
tes. La nostra societat ha començat a exigir a les empreses un comporta-
ment ètic, i premia aquelles firmes competitives en qualitat i preu, però 
també en valors. 
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Una nova generació d’empreses està construint un model de negoci en 
el qual se situa el factor social com a factor diferencial, però sense perdre 
de vista la rendibilitat. Són empreses socialment competitives, que con-
verteixen el factor social en la clau del seu èxit. El seu producte o servei 
ha de ser rendible i atractiu i, des del primer dia, contribuir a construir un 
món millor. 

Situació i perspectives de les polítiques de sostenibilitat en l’empresa ca-
talana desenvolupades a través de les agrupacions sectorials (associacions 
i clústers)

Josep Maria Galí. Vicedegà de Graus EAE Business School

La promoció del desenvolupament d’una economia sostenible, verda o 
circular és una prioritat per a les institucions internacionals i catalanes. 
La nostra recerca ha consistit a analitzar fins a quin punt les empreses 
a Catalunya estan adoptant polítiques de desenvolupament sostenible. 
L’anàlisi s’ha dut a terme a través de les actuacions impulsades per les 
institucions sectorials (clústers i associacions sectorials). La conclusió del 
treball és que les empreses per a les quals les polítiques de sostenibi-
litat milloren la seva posició competitiva han adoptat progressivament 
aquestes polítiques. Les raons de no adopció per les quals no ho fan són 
que o bé els suposa costos importants, que el marc regulatori actual no 
els obliga a internalitzar, o bé perquè el marc legal fa econòmicament 
inviable la seva activitat. La implantació del marc regulatori recorregut 
pel Gobierno al TC –amb aixecament recent de la suspensió– ha de ser 
necessàriament el proper pas de política econòmica que porti al desen-
volupament sostenible.

El nou panorama de la gestió empresarial: l’ús de la modelització, el big 
data i la intel·ligència artificial

Ramon Trias Capella. President d’AIS Group

Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins fa poc, 
per tenir èxit en el negoci un factor molt important eren les habilitats 
personals del gerent. Ara, amb la facilitat d’accés a la informació, el gran 
volum de dades que tenim dels clients i el seu comportament i la capaci-
tat de la tecnologia, és el moment de passar a ser empreses data-driven, 
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empreses que prenen decisions basades en dades, ja que explotar tota la 
informació disponible els facilita una gestió més eficaç. 

L’ús de les tècniques de big data, models machine learning i, en general, 
la modelització s’obre pas a totes les àrees i sectors empresarials. 
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ELS MERCATS DE CATALUNYA EN EL FUTUR

L’ajust del dèficit exterior de Catalunya: una investigació empírica 

Jordi Galimany. Servicio de Estudios de Banc Sabadell
Eva Romero. Servicio de Estudios de Banc Sabadell
Josep Mª Vilarrubia Tapia. Servicio de Estudios de Banc Sabadell

L’ampliació del saldo comercial abans de la crisi financera internacional 
i el seu posterior tancament abrupte han estat característiques defini-
tòries de l’evolució econòmica dels últims anys a Espanya i a Catalunya. 
Aquest document identifica el paper dels factors estructurals i cíclics en 
l’evolució del saldo comercial de Catalunya. Els factors estructurals recu-
llen característiques fonamentals de l’economia com ara factors demo-
gràfics, l’estructura econòmica i el nivell de desenvolupament, mentre 
que els cíclics capten la situació conjuntural de l’economia pròpia i de la 
global. La notable aportació dels factors estructurals en el procés de cor-
recció del dèficit comercial apunta a una major sostenibilitat dels bons 
registres del saldo per compte corrent dels últims anys.

La intensitat exportadora de Catalunya i els mercats potencials de futur

Sandra Jiménez. Directora de la Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Com-
petitiva d’ACCIÓ-Generalitat de Catalunya
Antoni Fita. Gerent d’Intel·ligència Estratègica d’ACCIÓ-Generalitat de 
Catalunya
Guillem Estapé. Gestor d’Intel·ligència Estratègica d’ACCIÓ-Generalitat 
de Catalunya

Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una economia in-
ternacionalitzada, com mostra el fet que l’economia catalana està asso-
lint xifres de rècord històric, tant en volum d’exportacions com en nom-
bre d’empreses exportadores regulars. Tanmateix, cal veure si, malgrat 
aquest impuls exportador, Catalunya està aprofitant suficientment les 
noves dinàmiques dels mercats internacionals per tal que el ritme crei-
xent de les exportacions experimentat els darrers anys no es vegi fre-
nat en els propers. Amb aquest objectiu, aquest treball calcula i analitza 
l’índex d’intensitat exportadora de Catalunya per a 9 regions mundials 
i 120 països, fent una comparativa de contrast amb països europeus de 
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referència, i conclou amb una recomanació de mercats amb necessitat 
de major presència exportadora.

La intensitat inversora de Catalunya i els mercats potencials de futur des 
de la perspectiva de la implantació

Xavier Mendoza. Director de l’Observatori de l’Empresa Multinacional 
Espanyola (OEME) i professor titular del departament de Direcció Gene-
ral i Estratègia, ESADE Business School, Universitat Ramon Llull

Esperonades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la 
Unió Europea, les empreses catalanes han augmentat sensiblement la 
diversificació geogràfica de les seves implantacions internacionals. No 
obstant, cal esbrinar si l’esforç inversor i d’implantació s’està produint 
en destinacions (països i regions) que permetin aprofitar les dinàmiques 
de creixement en els mercats internacionals amb major potencial. Amb 
aquesta finalitat s’ha calculat i analitzat l’índex d’intensitat inversora de 
Catalunya per a 86 països i 10 regions mundials, i s’ha avaluat l’atractiu 
que presenten 105 països des de la perspectiva de la implantació. L’es-
tudi conclou amb una proposta sobre les destinacions (països i regions) 
que presenten un major potencial de futur per a les implantacions de les 
empreses catalanes. 

Metodologia d’anàlisi de l’impacte del TTIP sobre la competència i la com-
petitivitat. Una perspectiva catalana

Modest Guinjoan. Barcelona Economia
Xavier Cuadras Morató. Universitat Pompeu Fabra
Arnau Gironella. ESRXP, Mobile Expense Reporting
Joan Ribas. ESCI-UPF School of International Studies
Ramon Xifré. EESCI-UPF, School of International Studies i Public-Private Sec-
tor Research Center, IESE Business School

Aquest estudi revisa les metodologies més habituals que s’han aplicat per 
calcular l’impacte econòmic del Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP) negociat entre Europa i els Estats Units d’Amèrica. Sobre 
la base d’aquesta revisió, l’estudi realitza una proposta metodològica per 
analitzar l’impacte del TTIP en l’economia catalana. Les categories d’impac-
te analitzades, en línia amb l’anàlisi estàndard d’impacte dels tractats co-
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mercials, són l’impacte macroeconòmic i l’impacte microeconòmic. Aquests 
impactes es calculen mitjançat models d’equilibri general, calibrats per cap-
turar els canvis normatius derivats de la integració comercial i mitjançant ca-
sos d’estudi que permetin aproximar l’impacte del tractat sobre els sectors 
més rellevants.

La transformació digital a la indústria. Oportunitats per a les empreses ca-
talanes

Joan Mas-Albaigès. Director Àrea Tecnologies Digitals i Eurecat, Centre 
Tecnològic de Catalunya

L’adopció massiva de les tecnologies digitals en el món empresarial, in-
dustrial, i en general en qualsevol àmbit de l’activitat econòmica està can-
viant les relacions i les formes de la producció. La transformació digital 
està propiciant noves oportunitats en forma de nous models de negoci i 
de penetració a nous mercats i, al mateix temps, com tota transformació 
que mostra símptomes de verdadera revolució, planteja interrogants es-
pecialment rellevants en aspectes d’impacte social com per exemple la 
distribució de la riquesa generada o les futures relacions laborals.

Aquest treball es centra a analitzar la transformació en el món productiu, 
entès en sentit ampli tant industrial com de serveis, que ja s’està observant, 
o que es preveu que arribi a mig o llarg termini, degut a la introducció de 
canvis tecnològics de naturalesa digital. De manera particular, es detecten i 
descriuen quines oportunitats pot representar la transformació digital per a 
la indústria i les empreses catalanes dels diversos sectors implicats.

L’estudi, doncs, es focalitza en diverses disciplines tecnològiques que 
tenen una implantació rellevant a Catalunya, tant per la potencialitat en 
els àmbits de recerca associats com per un teixit empresarial actiu i inno-
vador. En primer lloc s’aborda el cas de la nova economia de les dades, 
que se sustenta en tecnologies diverses com la computació al núvol, la 
ciència i analítica de les dades i, sobretot, la capacitat d’algorítmica avan-
çada. A continuació s’analitza la transformació al voltant de la indústria 
connectada o indústria 4.0, avaluant les diferents tecnologies que habi-
liten aquest concepte, que, a la vegada, permeten definir la fàbrica del 
futur. Per a totes aquestes disciplines tecnològiques s’analitza el posici-
onament de les empreses catalanes i s’identifiquen les oportunitats de 
mercat que poden representar.
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Smart cities: una oportunitat de negoci per a les empreses catalanes

Pilar Conesa. Directora Anteverti i comissària Smart City Expo World 
Congress

The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly 
offers more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% 
of the Catalan GDP.

Within this business ecosystem, events of international reference such 
as the Smart City Expo World Congress place Barcelona as a meeting 
point for professionals and experts in cities at an international level.

The smart cities sector represents an opportunity for business develop-
ment for companies already located in Catalonia, and can become a driv-
ing force for talent through the combination of the Barcelona brand and 
the opportunities offered by the SCEWC.

De les Smart a les Wise Cities: reptes i oportunitats d’un nou paradigma 
glocal i sostenible per a l’economia catalana

Josep Maria Coll. Professor d’EADA Business School

La urbanització, el canvi tecnològic i la incapacitat del sistema capitalista 
actual per resoldre els grans reptes de la humanitat –pobresa i desigualtat, 
deteriorament ambiental i gestió dels recursos, robotització i automatit-
zació del treball– dibuixen un nou escenari econòmic i polític en el qual el 
gran eix vertebrador del progrés són les ciutats. Els clústers més innova-
dors ja no es troben a Europa i els EUA, sinó a l’Àsia, que aglutina el major 
procés urbanitzador i demogràfic del món. Paral·lelament, emergeix un 
nou paradigma empresarial en què les organitzacions necessiten lide-
ratges i cultures capaces d’entendre el seu rol en una realitat complexa, 
d’adaptar-se al canvi constant i de generar valor per a un consumidor més 
connectat, exigent i conscient de l’impacte del seu comportament en la 
sostenibilitat. Quines són les oportunitats per a l’economia catalana?
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El repte de la col·laboració publicoprivada en el comerç urbà: els “Business 
improvement districts” a Catalunya

Carlos Carrasco Farré. Researcher, IESE Business School

Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder dels 
seus espais públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última 
instància, prosperitat. Molta d’aquesta vitalitat està vinculada al comerç 
i a l’activitat que es desenvolupa com a catalitzador i tractor no només 
en la venda d’articles i serveis, sinó també en el seu vessant social i de 
construcció de la ciutat. El present estudi pretén analitzar la rellevància 
de la col·laboració publicoprivada en el sector comercial per enfrontar-se 
als nous reptes socioeconòmics i millorar l’atractivitat de les àrees urba-
nes de Catalunya.

Los determinantes del RevPAR hotelero en Cataluña

Eva Romero Beneyto. Estudios de Banc Sabadell
Eduard Barniol Barcons. Estudios de Banc Sabadell

El buen comportamiento del turismo en España y Cataluña se ha traduci-
do en una mejora del ingreso medio diario por habitación disponible (Re-
vPAR) del sector hotelero durante los últimos años. Este estudio busca 
identificar los principales determinantes detrás del crecimiento del Re-
vPAR en Cataluña y sus factores diferenciales con otras zonas de España 
bajo un enfoque cuantitativo. Los resultados indican que la evolución del 
RevPAR durante los últimos años ha venido explicada tanto por factores 
domésticos como internacionales. No obstante, la importancia de am-
bos componentes ha sido desigual a lo largo de los años y por zonas ge-
ográficas, presentando una importante relación con el peso relativo de 
las pernoctaciones de turistas domésticos y extranjeros. En adelante, se 
espera una menor contribución del componente internacional, influido 
por los efectos del Brexit y la pérdida del turismo prestado.
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Alguns indicadors de la situació de l’educació a Catalunya

Francesc Colomé Montserrat. Exsecretari de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

L’anàlisi de l’estat dels indicadors europeus d’educació aplicats a Catalu-
nya ens dona un bon resultat, l’educació a Catalunya en els darrers anys 
la podríem descriure com una història d’èxit. Només una dada (no me-
nor) és la que es desvia d’aquest comportament: l’Abandonament Esco-
lar Prematur, les seves causes i possibles solucions; ens ha de preocupar 
especialment per les conseqüències negatives que té sobre la societat. 
La seva correlació amb el mercat de treball ens explica també moltes 
coses sobre la tipologia i qualitat de la nostra economia.

Una solució recurrent al problema educatiu és la demanda d’increment 
pressupostari. Sense negar aquesta possibilitat es demostra que les ra-
ons per les quals s’ha dit que Catalunya té una baixa inversió en educació 
són inexactes i que l’anàlisi detallada del finançament educatiu a Catalu-
nya comparat amb altres CC.AA. d’Espanya ens pot explicar moltes coses 
sobre la situació real actual. La innovació com a solució ens aportaria 
amb tota seguretat millors resultats.

L’Abandonament escolar prematur, la piràmide d’estudis i la formació de 
la població adulta a Catalunya

Francesc Colomé Montserrat. Exsecretari de Polítiques Educatives del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

L’abandonament escolar prematur és un dels problemes més importants 
de la nostra societat, les dades comparatives a escala europea ens diuen 
que aquesta és una de les qüestions contra les quals cal lluitar. Al costat de 
l’abandonament escolar prematur a Catalunya tenim altres situacions que 
van lligades d’una o altra manera a aquest fenomen i que ens han de preo-
cupar: la piràmide d’estudis anòmala del nostre país; la baixa qualificació i 
formació de la població adulta; el nostre mercat de treball amb baix valor 
afegit en coneixement; i la nostra política de beques escassa i dolenta.



318

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

Orientació professional i formació dual: cap a un model integrat per a 
l’ocupació juvenil

Esteban Sastre. Director del Departament d’Economia i Empresa de 
l’Institut de l’Empresa Familiar
Rodrigo Rebollar. Economista
Ana Alegret. Economista

Durant molts anys Espanya ha arrossegat un problema estructural de 
desocupació que s’ha agreujat durant la crisi, però que ha restat latent 
en els moments de recuperació. És un problema generalitzat però espe-
cialment alarmant en el cas dels joves, tant per l’elevat percentatge que 
representa (un 36% entre els 15 i els 24 anys) com per les conseqüències 
que té sobre l’assignació de recursos i l’eficiència econòmica o els pro-
blemes socials que genera.

En aquest article s’analitza la desocupació juvenil des de la perspectiva 
de la qualificació del capital humà, com un dels principals factors de com-
petitivitat i benestar social d’un país. Aquest fet no és nou, però adqui-
reix un major protagonisme en un entorn de globalització i digitalització, 
i en el qual processos com la terciarització de l’economia, l’envelliment 
de la població i la creixent qualificació a escala mundial determinen el 
desenvolupament de l’economia del coneixement o la indústria 4.0.

Un nou paradigma de formació professional i professionalitzadora

J. Jaime López Cossío. Soci-director de Laudantis, SL 
Eulàlia Martínez i Puig. Directora de la Fundació Cecot Formació

Des del punt de vista de l’acompliment professional, vivim inequívo-
cament en la societat de l’aprenentatge. Les previsions publicades 
per la UE en la seva Estratègia 2020 indiquen que el 40% de les noves 
ocupacions tindran en el futur una gran exigència de coneixement 
específic i d’autonomia professional, i que la majoria dels oficis exis-
tents en l’actualitat hauran d’adaptar-se a transformacions que re-
queriran una permanent adequació de les persones ocupades en ells. 
En aquest context, la formació de les persones es converteix en una ne-
cessitat peremptòria per a elles mateixes, per a les empreses i per a la 
societat en el seu conjunt. Per tant, el sistema de formació professional 
és un element essencial per articular l’adaptació en el model productiu, 
en la doble perspectiva de la competitivitat empresarial i de la millora 
quantitativa i qualitativa de l’ocupació.
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Proposem aquest document donat que la transcendència del sistema 
de la formació professional i professionalitzadora requereix una reflexió 
profunda, un consens ampli i una sòlida perspectiva estratègica, com a 
premisses per a una futura i necessària reforma.

La formación por la alternancia-dual. Interacciones empresa y centro de 
formación: acompañamiento y experiencia

Pere Puig-Calvó. Secretari general AIMFR
Jordi González García. Doctorand Universitat de Vic

Se propone exponer un sistema de formación en alternancia dentro de la 
formación profesional reglada y continua, teniendo en cuenta la experi-
encia actual en Catalunya e igualmente a nivel internacional, presentan-
do los elementos que la formación por alternancia añade al sistema dual, 
actualmente de moda en nuestro país.

Después de una síntesis que permita conocer los fundamentos, medios, 
fines y difusión mundial del sistema pedagógico de alternancia, se mos-
trará la importancia de la formación asociada: formación general, técnica 
y general, de forma transdisciplinar.

Actualmente hay muchas instituciones educativas, sistemas pedagó-
gicos y leyes de educación, que incorporan ciertos componentes de la 
alternancia en sus planteamientos de la formación profesional formal, 
de la profesionalización de los trabajadores e incluso de la formación uni-
versitaria. La validación de lo adquirido por la experiencia (VAE) y la vali-
dación de lo adquirido por la profesión (VAP), permiten que la formación 
profesional no sea “finalizadora”, sino que sea un punto de partida en el 
proceso y carrera profesional de las personas.

Qualificació, ocupació i model productiu (2002-2017)

Melcior Arcarons. Director Àrea Empresa, Fundació Jesuïtes Educació. 
Consultor Àrea Educativa, Fundació Escola Cristiana de Catalunya

La primera part descriu l’evolució de la composició de la població ocupada 
per nivells de formació assolida, entre 2002 i 2017. Això permet observar el 
comportament de l’ocupació en el tram final del cicle expansiu que finalit-
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za el 2008, al llarg de la doble recessió entre 2008 i 2013 i en els posteriors 
anys de reactivació, fins al 2017 inclòs. Es posa en relleu la diferent dinàmi-
ca de l’ocupació en cada conjuntura en els tres nivells d’estudis (definits 
amb criteris d’Eurostat). En la segona part, es formulen diferents descripci-
ons de la dinàmica de l’ocupació pel nivell de qualificació (skill level) de les 
ocupacions (llocs de treball ocupats). L’objectiu és comparar l’evolució del 
nivell de formació de les persones ocupades amb la del nivell competencial 
requerit per l’ocupació que exerciten. Per a això, s’assagen dues formes 
d’agrupar en tres nivells competencials els grans grups d’ocupació de la 
CIUO-08. Primer, s’aplica la que l’OIT usa per agrupar les ocupacions en 
nivells competencials (mètode Ilostat) i es compara amb els nivells d’estu-
dis dels ocupats. Les possibles objeccions a aquest procediment porten a 
aplicar un procediment alternatiu, seguint el sistema d’indicadors publicat 
el 2015 per l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Les comparacions entre la 
distribució de la població ocupada per nivells educatius i per nivell de qua-
lificació de l’ocupació, realitzades amb un i altre mètode, confirmen una 
situació de desajust vertical en el mercat laboral de Catalunya, susceptible 
d’estimular les decisions de continuació d’estudis. Finalment es formulen 
conclusions i se sosté la dificultat per confluir amb les proporcions euro-
pees quant al nivell de formació de la població ocupada i la conveniència 
d’un indicador de major precisió per avaluar l’evolució de la relació entre el 
nivell formatiu de les persones i el nivell competencial de les ocupacions, 
sense que això impliqui l’acceptació d’una noció adequacionista. 

La formació dual: condicionants per assegurar el seu èxit

Ferran Mañé Vernet. Director de l’Observatori de l’Ocupació, Universitat 
Rovira i Virgili 

Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjo-
rament de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb baix 
nivell de qualificació. Els seus nivells d’atur han augmentat extraordinària-
ment i l’ocupació ha esdevingut més precària. Aquesta situació ha posat els 
sistemes de Formació Professional de nou en el centre del debat, ja que es 
considera que el seu bon funcionament és la clau per assegurar la millora de 
les oportunitats dels joves que per manca de recursos, qualificacions o mo-
tivació no obtenen formació universitària. A més a més, les diferències entre 
països respecte a la severitat dels problemes d’accés al mercat de treball i 
a l’ocupació dels joves han estat relacionades amb les característiques i el 
funcionament del sistema d’FP. En concret, la formació professional dual ha 
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esdevingut el paradigma organitzatiu associat als millors resultats i, en conse-
qüència, diversos organismes internacionals l’han valorat com a mesura per 
fer front al repte de la formació i l’ocupació dels joves. Catalunya no ha estat 
una excepció en aquesta dinàmica, tant pel que fa a l’empitjorament de la 
situació laboral dels joves com en la diagnosi de la necessitat d’ajustar el fun-
cionament del sistema d’FP amb especial atenció a la formació dual.

El govern de la Generalitat de Catalunya va introduir la formació dual en 
la formació professional amb el DECRET 284/2011 d’1 de març, regulant la 
seva organització amb la RESOLUCIÓ ENS/1204/2012. Els objectius especi-
ficats es centren al voltant del combat de l’abandonament educatiu pre-
matur, elevar l’atractiu social de la formació professional i la millora de les 
expectatives d’ocupació dels joves. Actualment ja hi ha tres promocions ti-
tulades (2012-2014, 2013-2015, 2014-2016), per la qual cosa sembla pertinent 
abordar un procés de valoració i reflexió sobre com s’està desenvolupant 
la implantació de la formació dual. Malauradament, no es va establir en el 
moment de la posada en marxa d’aquesta nova opció formativa un pla es-
pecífic d’avaluació de procediments ni resultats. En conseqüència, no tenim 
a la nostra disposició les dades adequades per fer una anàlisi tècnicament 
correcta. Tanmateix, es poden fer valoracions més generals i adreçades a 
l’estructuració del sistema amb l’objectiu de poder detectar potencials mi-
llores que portin a incrementar-ne l’eficiència. Aquest treball parteix d’an-
teriors treballs (Mañé, 2012; Mañé, 2017) que conjuntament amb algunes 
excel·lents reflexions recents sobre la implantació de l’FP dual a Catalunya 
(Valiente et al., 2014; Requena, 2016; CTESC, 2017) em serviran per construir 
les meves pròpies reflexions.

Concretament, aquest treball s’organitza en dos apartats: un primer de 
contextualització dels reptes respecte al capital humà de l’economia cata-
lana i quina resposta pot donar la formació professional; i un segon amb 
un repàs de les principals característiques d’un sistema d’FP dual que ens 
servirà per fer propostes (posar l’accent) de millora de l’actual organització 
del sistema a Catalunya.

Qualitative social differentiation in tertiary education

Aleksander Kucel. Professor de l’Escola Superior de Ciències Socials i de 
l’Empresa del Tecnocampus UPF
Montserrat Vilalta-Bufí. Professora del departament d’Economia de la 
Universitat de Barcelona
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We study whether parental education affects the choice of tertiary educa-
tion in Spain. We analyze two qualitative characteristics of the university 
studies: the length of the program and its academic prestige. We identi-
fy for which individuals parental background matters the most. For the 
choice of a long program, parental background changes the most likely 
outcome for students with low grades in the academic track and those 
with excellent grades in the vocational track. Regarding the prestige of 
the program, parental background matters the most for the worse per-
forming boys and the girls with rather good grades in the academic track.

La importància de la universitat per al desenvolupament i la necessitat 
d’una reforma

Francesc Solé Parellada. Catedràtic emèrit i VP de la Fundació Conocimi-
ento y Desarrollo
Jordi Olivella. Professor titular d’Organització d’Empreses de la UPC 
Xavier Marcet. President de Lead To Change i professor de la Barcelona 
School of Management de la UPF

La universitat té una dimensió com a organització molt important; unes 
funcions socialment i econòmicament decisives, com són la formació i la 
creació de coneixement, la transferència, la valoració i el compromís so-
cial, i per tant uns reptes de present i de futur de primer ordre. Les dades 
disponibles constaten una molt notable resposta qualitativa i quantitativa 
de la universitat catalana que la situen, en la majoria dels àmbits, en els 
primers llocs entre les universitats espanyoles. Tanmateix, ens hem de pre-
guntar si la seva contribució respon suficientment al conjunt de requeri-
ments de la demanda i si està suficientment preparada, o s’està preparant, 
per al futur. La resposta a aquestes dues qüestions és menys afalagadora 
i orienta la reflexió en la direcció de la necessitat del canvi i de la capacitat 
per emprendre una reforma. Diversos elements de caràcter institucional 
i cultural són barreres a la transformació que faria falta. En una visió opti-
mista, la universitat acabarà reaccionant per si mateixa. Però també pot 
ser que només canviï i de forma parcial, forçada per la pressió de l’entorn.

La formació universitària a Catalunya i la inserció dels graduats al mercat 
de treball

Montserrat Álvarez. Gabinet tècnic de la Fundación CYD i professora as-
sociada de la Universitat de Barcelona 
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En aquesta ponència es presenten, en primer lloc, les dades bàsiques de 
la formació universitària a Catalunya, atenent especialment als titulats i 
les seves característiques. En segon lloc, s’analitzen els treballs més re-
cents i significatius, tant en l’àmbit espanyol com català, sobre la inserció 
laboral dels graduats universitaris, amb més deteniment en el segon, en 
el qual és cabdal la feina que porta a terme l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. Finalment, el darrer apartat es dedica 
a proposar mesures per millorar l’ocupabilitat dels graduats, en el pre-
sent i en un futur que s’emmarca en l’economia digital.

Las relaciones entre la universidad y la empresa como factor de competi-
tividad

José Luis Bonet. Presidente de la Cámara de Comercio de España

Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital 
humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las capa-
citaciones y habilidades precisas para el desarrollo de las tareas asigna-
das es determinante para la innovación, la asimilación y aprovechamien-
to tecnológico, la productividad y la competitividad de las empresas. Y, 
en definitiva, para su sostenibilidad y progreso.

Desde la óptica empresarial, en la actualidad existe un desajuste entre la 
enseñanza que se imparte en los distintos niveles educativos y las habi-
lidades y conocimientos demandados en el mercado laboral. Al tiempo, 
una de las causas del reducido tamaño medio del tejido empresarial es 
la falta de capital humano, especialmente en determinados ámbitos de 
gestión y en los cuadros de dirección de las empresas.

Con mayor concreción, para las empresas, la universidad, presenta bue-
nos resultados globales en la generación de conocimientos, pero adole-
ce de diversas debilidades, como la reducida vinculación con la empresa, 
la gestión burocratizada, la escasa transferencia de conocimientos del 
sistema de I+D+i a las empresas, la masificación en determinadas titulaci-
ones, la lenta adaptación a las nuevas demandas o el insuficiente estímu-
lo del espíritu emprendedor. El resultado se resume en un dato revela-
dor: apenas un tercio de las compañías españolas ha colaborado con las 
universidades en su actividad productiva.
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El análisis planteado trata de profundizar en la identificación de las ne-
cesidades del tejido empresarial en su relación con el mundo formativo, 
ofreciendo asimismo una visión sobre las oportunidades existentes y al-
gunas propuestas específicas para transitar hacia una mayor interrela-
ción en aras del interés general.

La formación a lo largo de la vida de los profesionales

Benjamín Suárez. Director de la Fundació Politècnica de Catalunya

La formación permanente debe dar respuesta a las demandas de una 
transformación digital que afecta a la forma de pensar y razonar, los siste-
mas productivos, negocios y empleos, al talento en sus dimensiones con-
ceptuales y operativas o la adecuación de las competencias a las exigen-
cias estratégicas, de gestión y productivas. Muchos sectores tienen que 
replantearse la formación, especialmente en las empresas más pequeñas 
y sobre todo los trabajadores autónomos. La formación permanente es 
necesaria para que ciudadanos y sistemas comprendan el cambio y pue-
dan asumir sin grandes sobresaltos sus consecuencias. El aprendizaje acti-
vo y las metodologías basadas en proyectos, el método del caso o inversas 
son fundamentales. Los MOOC han revolucionado la formación y, aunque 
con problemas y menos protagonismo del previsto, han abierto vías nue-
vas con experiencias llenas de contenidos y visiones innovadoras.

Correlación entre la formación superior, el nivel de innovación y la política 
industrial de un territorio

Sergi Artigas. Director d’estratègia i innovació de Leitat
Jordi Rodríguez. Gerent de Leitat 
Joan Parra. Director general de Leitat

Muchos estudios han descrito la buena situación de la formación superi-
or en Catalunya, que tiene varias de sus universidades en posiciones rele-
vantes en los rankings internacionales más prestigiosos. Esta capacidad 
formativa impacta de manera relevante y positiva en la calidad de vida 
y laboral de los ciudadanos, y aparece siempre como eje de actuación y 
refuerzo en las políticas industriales. En este artículo se describen algu-
nas de las actuaciones singulares en materia de educación y formación 
desarrolladas por parte de los organismos competentes en el ámbito de 
política industrial. Se describe también la situación actual de Catalunya 
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en materia de innovación y su posicionamiento en relación al resto de 
regiones de la Unión Europea, detallando aquellos aspectos que parecen 
influir en la determinación del grado de innovación de una región. En el 
artículo también se detalla la situación actual de Catalunya en materia 
de política industrial y la evolución histórica en el sector industrial según 
evaluaciones recientes de la Comisión Europea sobre las regiones que la 
forman. Se identifican los organismos y las actuaciones estratégicas más 
relevantes de los últimos años en materia de política industrial en Ca-
talunya, que permiten identificar las relaciones entre innovación y com-
petitividad industrial, así como la evolución y los efectos de las asigna-
ciones presupuestarias en innovación industrial. Los datos generalistas 
indican la existencia de una correlación directa entre los indicadores de 
formación superior, de innovación y de política industrial que influye en 
la competitividad de un territorio, de todos modos, y siendo la formación 
superior de excelencia factor de afectación directa, no resulta suficiente 
para mantener excelentes los indicadores de innovación.

Els efectes dels sistemes de tutoria intel·ligent sobre els aprenentatges: una 
revisió sistemàtica

Marçal Farré. Analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques 
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

En el present estudi realitzem una revisió sistemàtica sobre una tipologia 
d’intervenció d’automatització de l’ensenyament: els Tutors Intel·ligents 
(Intelligent Tutoring Systems en anglès). Aquests són programes infor-
màtics que modelen els estats de l’estudiant i proveeixen instruccions 
individualitzades mitjançant una sèrie d’accions com presentar informa-
ció, plantejant preguntes, assignar tasques, proveir feedback, donar pis-
tes o respondre dubtes de l’estudiant amb la finalitat de provocar canvis 
cognitius, motivacionals o metacognitius. La present revisió reuneix i sin-
tetitza l’evidència sobre l’efectivitat dels Tutors Intel·ligents, mostrant 
com, de forma consistent, els seus efectes en relació amb les alterna-
tives tradicionals són positius. Al mateix temps, s’identifiquen algunes 
de les claus que podrien explicar el seu èxit. Tanmateix, són necessaris 
més estudis per determinar quins factors expliquen aquests resultats i 
entendre com es pot aconseguir maximitzar el potencial que ofereixen 
els Tutors Intel·ligents.
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Quines beques funcionen? Una revisió de la literatura (basada en l’evidèn-
cia) per als nivells preuniversitaris

Mauro Mediavilla. Professor del departament d’Economia Aplicada, Uni-
versitat de València & IEB

Aquest treball és una revisió sistemàtica de la literatura, basada en l’evi-
dència, sobre l’impacte de la política de beques en els nivells preuniver-
sitaris incorporant tant les beques de característiques monetàries com 
aquelles no monetàries i amb diferents objectius perseguits: continuïtat 
en el centre escolar, millora en els resultats i graduació. Així mateix, in-
teressa destacar l’existència o no d’efectes diferencials (no homogenis) 
donada la seva utilitat en el disseny de futures polítiques. Aquesta revisió 
de l’evidència pretén aportar claus interpretatives sobre l’efectivitat de 
les beques en el nivell educatiu no universitari, tenint en compte la man-
ca d’estudis d’aquest tipus a l’àmbit català i espanyol.

Podem dir que la universitat promou l’equitat?

Helena Troiano. Investigadora del Grup de Recerca Educació i Treball - 
Universitat Autònoma de Barcelona
Sandra Fachelli. Investigadora del Grup de Recerca Educació i Treball - 
Universitat Autònoma de Barcelona

En aquest treball s’utilitza l’enquesta del 2017 sobre inserció dels gradu-
ats universitaris que fa l’AQU periòdicament amb la intenció d’actualitzar 
algunes anàlisis realitzades per a edicions anteriors de l’enquesta. Primer 
s’explora comparativament l’evolució de la inserció dels graduats en les 
diferents edicions de l’enquesta, que es corresponen amb contextos molt 
diferents. La conclusió és que es nota una certa recuperació de la inserció 
en consonància amb la millora del mercat laboral, però que els indicadors 
no assoleixen els nivells precrisi. I en segon lloc s’estudien, en relació amb 
l’enquesta del 2014, els canvis en les desigualtats per origen social.

El impacto de los precios públicos progresivos sobre la tasa de abandono 
universitario: el caso de Catalunya

José García Montalvo. Catedrático de Economía (UPF) ICREA-Academia 
Fellow. Profesor de investigación (Barcelona GSE e IVIE)
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During recent years, and under the pressure of increasing public deficits, 
several countries have decided to increases university fees to compen-
sate the reduction in teaching subsidies financed by taxpayers. Perhaps 
the best-known case is the UK. In this paper we analyze a similar policy 
adopted in Catalonia. Tuition fees increased 66 per cent in the academ-
ic year 2012-13 to compensate the reduction of the public subsidy to fi-
nance the teaching activities of Catalan universities. Interestingly, the 
increase in fees was progressive meaning that the fee was a function 
of the income of the family. We analyze the distributional impact of this 
policy change. We show that this progressive tuition fee does not have 
as an effect a differential impact on the dropping out rate of students 
with different socioeconomic status. 

Accions de les universitats espanyoles per impulsar la responsabilitat so-
cial universitària

Elva Lizeth Ramos-Monge. Doctoranda. Departament d’Organització 
d’Empreses. Universitat Politècnica de Catalunya
Xavier Llinàs-Audet. Catedràtic d’Escola Universitària. Departament 
d’Organització d’Empreses. Universitat Politècnica de Catalunya

Las universidades poseen una naturaleza social intrínseca que las posici-
ona como organizaciones con responsabilidades no solo para la comu-
nidad universitaria, sino también hacia la sociedad. Así, el concepto de 
responsabilidad social universitaria (RSU) se relaciona con la gestión in-
clusiva y responsable de estas instituciones. Sin embargo, su aplicación 
ha estado sujeta a diversas interpretaciones, variando entre universida-
des, surgiendo diversas organizaciones y normas para implementarla y 
darle seguimiento. Este trabajo hace un análisis de los impulsos a la RSU 
de instituciones españolas y catalanas, así como las normas que se han 
usado para estandarizar su aplicación. Si bien múltiples esfuerzos se han 
hecho notar para implementar la RSU, el número de universidades parti-
cipantes en estas iniciativas podría ser mayor.

El treball d’avui, l’economia del demà

Joan Carles Gallego. Exsecretari general de CCOO de Catalunya

L’estructura productiva del país, els llocs de treball que s’estan creant i 
els nivells formatius de la població, determinen el futur de l’economia i 
del mercat de treball.
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Hi ha forts condicionants –globalització, canvi tecnològic, demografia, 
canvi climàtic– que cal tenir presents:

•   La globalització i els seus efectes en les relacions laborals. Empreses 
globals i protocols de bones pràctiques en les cadenes mundials de 
valor.

•  L’impacte de les tecnologies i la seva influència tant en els drets fo-
namentals (llibertat d’expressió, protecció de dades, intimitat...) com 
en els drets laborals (del lloc de treball físic al lloc de treball virtual, la 
plataforma; el dret a la desconnexió...).

•  Demografia i mobilitat dels treballadors/es (moviments migratoris) i 
relacions laborals.

• La transició a una “economia verda”.

Aquest context condiciona i incideix en un mercat de treball que es mou 
entre la fragmentació dels processos productius i la “plataforma” com 
a nou lloc de treball virtual. Les respostes basculen entre la precarietat, 
com a resposta curtterminista amb importants efectes negatius perso-
nals, socials i econòmics, i la demanda de treball digne, com una aposta 
estructural de futur.

Cal, per tant, aprofundir en quines són les estratègies que ens hem de 
plantejar per assolir un funcionament més eficient i just del mercat de 
treball, tant des del punt de vista econòmic com social. Consegüentment 
caldrà establir l’adequació dels marcs legals regulatoris de les relacions 
laborals i de les institucions que operen en el mercat de treball.

El pilar europeu de drets socials, aprovat recentment, emmarca bona 
part de les línies estratègiques en què haurem de treballar els propers 
anys. Tot i el seu caràcter indicatiu, a hores d’ara ni vinculant ni pressu-
postat, comporta unes línies de treball que al conjunt de la Unió Europea 
impregnaran les polítiques laborals i socials dels diferents països.

Algunes de les qüestions que hem d’abordar fan referència a: treball atí-
pic; flexibilitat i seguretat; sòcol de drets dels treballadors autònoms i 
independents; salari mínim; dret a la formació i a la transició justa en el 
context de la digitalització i la indústria 4.0; la participació dels treballa-
dors i els drets a la informació, consulta i representació; la negociació 
col·lectiva; etc.
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Tanmateix, abordar aquest futur reclama adequacions de les estructures 
de protecció social i d’educació i formació, amb els corresponents efec-
tes fiscals.

Qualitat del treball, salaris i polítiques de desenvolupament local: l’experièn-
cia de Barcelona

Sara Berbell. Directora general de Barcelona Activa

L’article presenta les principals tendències i indicadors agregats que 
sintetitzen la situació del mercat laboral de Barcelona al tancament de 
2017 i analitza la qualitat del treball a la ciutat, tot constatant l’incre-
ment de la precarietat laboral que ha acompanyat la sortida de la crisi 
i alguns dels factors que hi tenen especial incidència –com el sexe o 
l’edat–. En una segona part més vinculada a les polítiques, valora una 
proposta que recentment està sent objecte d’un viu debat polític i aca-
dèmic –el salari de referència– i enumera les principals accions que Bar-
celona Activa i l’Ajuntament de Barcelona estan desenvolupant per tal 
d’afavorir la creació de llocs de treball de qualitat que ofereixin oportu-
nitats al conjunt de la ciutadania. 

Bases para una propuesta de modelo explicativo de la competencia pro-
fesional. Contextualización para el perfil del profesor/a en la formación 
para emprender

Javier Asenjo. Professor ESIC Business&Marketing School
Antoni Navío. Professor UAB

Se pretende investigar sobre los profesionales competentes: qué les 
caracteriza, cómo actúan, qué resultados obtienen y cómo aprenden. 
Partimos de un modelo explicativo de la competencia profesional de 
geometría variable, basado en el saber actuar validado y contextua-
lizado. El marco de referencia para el análisis es un modelo sistémi-
co que nos permite organizar los factores relevantes para la misma, 
recopilados mediante la revisión de la literatura. El modelo se espe-
cifica en el perfil del profesor/a en el contexto de la formación para 
emprender.
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Modelo para la promoción y desarrollo del emprendimiento desde las ad-
ministraciones públicas

Javier Asenjo. Professor ESIC Business&Marketing School
César Llorente. Professor del departament de pedagogia aplicada de la 
UIB
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

El emprendimiento es un campo de estudio relevante para la sociedad 
y la economía del conocimiento. Las administraciones públicas son con-
sideradas por la mayoría de investigaciones más recientes, como agen-
tes relevantes para la promoción y desarrollo del emprendimiento. En 
este trabajo se parte del análisis de los tipos de personas usuarias de las 
agencias públicas de desarrollo. Después se establecen algunas de las 
principales necesidades no suficientemente cubiertas por medio de las 
prácticas vigentes. Finalmente se desarrolla una propuesta de modelo 
evolucionado, que aporta soluciones alternativas a dichas necesidades. 
Dicho modelo se está probando en diferentes agencias de desarrollo lo-
cal.

Aprendizajes activos para el emprendimiento: experiencias en el contexto 
universitario catalán

Gema Calleja. Professora UPC
Javier Asenjo. Professor ESIC Business&Marketing School
Jordi Olivella. Professor UPC

Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendi-
miento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el 
crecimiento económico de la formación en emprendimiento. Esta forma-
ción tiene una presencia reciente y aún relativamente menor en nuestras 
universidades. Se destacan dos experiencias recientes y punteras desa-
rrolladas en Catalunya, en colaboración con otras universidades euro-
peas: el grado oficial LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e INNovación) 
y las metodologías activas basadas en retos desarrolladas en dos máste-
res del consorcio KIC Innoenergy, ofrecido por la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Se destaca la importancia de promover la formación en 
emprendimiento basada en la actividad del propio alumno, en línea con 
las experiencias descritas.
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Atur juvenil: formació, segmentació i experiència laboral

Gemma Garcia. Universitat de Barcelona i IEB

La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes 
del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment 
exponencial de la taxa d’atur i la incidència especialment greu en la po-
blació més jove ha reobert el debat sobre el seu diagnòstic i les mesures 
a aplicar.

Malgrat que hi ha un ampli consens sobre el diagnòstic del problema i les 
seves causes, sembla evident que les actuacions adoptades resten lluny 
d’oferir solucions. Aquesta contribució té per objectiu, en primer lloc, 
oferir un repàs dels diversos aspectes que hi ha darrere de les elevades 
taxes d’atur de la població més jove a Catalunya i, encara més preocu-
pant, de la proporció de joves que ni estudien ni treballen. I, en segon 
lloc, plantejar els àmbits en què caldria actuar per tal d’aconseguir una 
millor transició del sistema educatiu al mercat de treball.
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EL SECTOR PÚBLIC A LA CATALUNYA DEL FUTUR

Eficiència territorial i administració local: els referents de l’organització dels 
serveis de seguretat de Catalunya i de la reorganització danesa de 2007

Joaquim Clusa i Oriach. Economista UB 1970, M.Sc. Planning (Rea-
ding-UK 1974)

Per tractar els problemes del mapa municipal de Catalunya dels 948 mu-
nicipis s’estudien les organitzacions territorials dels Mossos d’Esquadra 
(107 centres) i Bombers de la GenCat (151), fent la hipòtesi que són mo-
dels eficients i equitatius en personal (21.000 efectius) i instal·lacions, 
com serveis de proximitat, creats exnovo i sense dèficits rellevants, ajus-
tats al principi que el territori mana. La mitjana de centres de servei a 
l’entorn de les 125 unitats (85 més restrictivament, o 238 policies locals 
amb 8000 efectius), avançada per Casassas-Clusa, el 1981, i semblant als 
98 ajuntaments i 5 regions de la recent reforma danesa (2007).

Un nou model territorial

Isidre Llucià. Secretari d’Administració Local

L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de 
Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells 
d’administració, i un plantejament territorial, original, innovador i racio-
nal que anomenem Àrees Bàsiques Administratives, un nou sistema de 
govern i de patró electoral local pensat per a les exigències d’una socie-
tat del segle xxi coherent amb un nou paradigma que es proposa.

En el desenvolupament d’aquest dret aplicat, s’afegeix el resultat d’in-
corporar determinats mecanismes de models comparats, i es planteja 
un patró en el qual la participació dels ciutadans, mitjançant un complex 
teixit associatiu, és essencial

El model de futur. Cercar la creativitat en funció dels diferents tributs. Re-
pensar el sistema perquè no sigui una repetició de l’actual. Eficiència del 
sistema. Models comparats. Model de futur dels diferents ingressos. Èm-
fasi en els ingressos locals

Albert Miravet Masip. Secretari-Interventor de l’administració local
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El contingut del treball s’iniciarà amb un estudi del sistema tributari ac-
tual, analitzant-ne els principis per tal de poder determinar els aspectes 
positius i negatius de cadascun, i així poder dibuixar els eixos principals 
d’un sistema tributari nou, que no sigui una repetició del model actual, 
observant també altres models tributaris i, finalment, entrant en la di-
mensió dels ingressos dels ens locals en el futur.

Els governs locals a Catalunya: competències i mida òptima

Maite Vilalta Ferrer. Professora d’Hisenda Pública de la Universitat de 
Barcelona

En un Estat compost, en el qual no tot allò que té encomanat el sector 
públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències 
entre els diferents nivells de govern, es faci tenint en compte una sè-
rie de determinants. La literatura econòmica, concretament la teoria 
del federalisme fiscal, ens ofereix una sèrie de principis que cal tenir en 
compte a l’hora de decidir la distribució de les competències entre els 
diferents nivells de govern. Essencialment, es tracta de garantir que els 
governs puguin prestar els serveis garantint que es farà de manera efi-
cient i equitativa. I aquesta qüestió està molt relacionada amb la seva 
mida. L’objectiu d’aquest escrit és, precisament, analitzar què és el que 
realment fan els governs locals, fonamentalment els ajuntaments de Ca-
talunya, dins del marc competencial que tenen assignat. Aquesta anàlisi 
ens permet reflexionar sobre si els nostres municipis tenen la mida òpti-
ma per prestar els serveis que els han estat assignats. L’anàlisi es realitza 
a partir de les liquidacions dels pressupostos de despesa dels governs lo-
cals corresponents a l’any 2016. L’escrit s’estructura en 5 apartats a part 
d’aquesta introducció. A l’apartat 2 es fa un breu repàs a la bibliografia 
econòmica sobre la mida òptima dels governs. A l’apartat 3 es descriu la 
configuració del nivell de govern local a Catalunya: es detallen quins són 
els diferents governs que en formen part, quina mida tenen i quin pes 
representen dins el conjunt del sector públic català. A l’apartat 4 s’expli-
ca què fan els municipis de Catalunya. Concretament, es descriu el seu 
marc legal competencial i s’analitza la seva despesa, tenint en compte 
la qüestió de la mida. L’apartat 5 es destina als governs supramunicipals 
(diputacions, consells comarcals, mancomunitats de municipis i àrea me-
tropolitana de Barcelona); es descriu en què gasten i com gasten. I final-
ment, el punt 6 conté un apunt final a títol de conclusió.



335

Abstracts de les ponències 

Experiències i limitacions de la gestió del cicle econòmic sense sobirania 
monetària

Albert Carreras. Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la 
UPF i exsecretari general del Departament d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya

Un cop ens acostem als vint anys de creació del BCE i l’euro, comencem a 
tenir una experiència prou llarga de gestió d’una economia com la catala-
na sense sobirania monetària i en plena globalització. En els primers vint 
anys, la política econòmica ha estat realitzada en part (principal) per les 
autoritats espanyoles i en part (secundària) per les autoritats catalanes. 
Val la pena analitzar els marges d’actuació que ha tingut cada autoritat, 
especialment la catalana, i com l’una i l’altra han intentat compensar la 
manca d’instruments monetaris i comercials. Consideraré els resultats, 
parant atenció als factors externs, als problemes de sintonia o manca de 
sintonia entre autoritats estatals i autonòmiques, i a les polítiques ende-
gades pel govern de la Generalitat. Els xocs positius i negatius viscuts han 
estat tan grans que convé reflexionar sistemàticament sobre les lliçons 
que en podem aprendre. Hi havia un curs d’acció alternatiu al que es va 
prendre? Si existia, era millor que el que es va seguir? Què podria haver 
canviat d’haver comptat amb més instruments de política econòmica?

Democràcia i mercats en el temps de la globalització

Antoni Castells. Universitat de Barcelona & IEB 

La Gran Recessió ha fet aparèixer alguns dels efectes relativament ocults 
de la globalització. N’hi ha dos de gran rellevància, que se situen de ple 
en el terreny de la relació entre política i economia. El primer és el paper 
relatiu de l’estat i el mercat. En bona part, la crisi ha estat conseqüència 
del desajustament entre uns mercats globals i uns estats nacionals, i cal-
dria examinar fins a quin punt estem entrant en un nou cicle caracteritzat 
per un major equilibri entre els dos. El segon fa referència al límits de la 
democràcia en el temps de la globalització. Hem de resignar-nos a ha-
ver d’escollir entre un replegament nacional entorn d’unes democràcies 
amb trets cada cop més autoritaris (illiberal democracies) o bé una globa-
lització presidida per institucions tecnocràtiques sense una base demo-
cràtica (undemocratic liberalism)? Aquesta contribució ofereix algunes 
reflexions sobre aquestes dues qüestions, prestant una especial atenció 
a la singularitat del projecte europeu.
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Les habilitats directives a les administracions públiques catalanes

Marçal Farré. Analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques

El present estudi analitza les habilitats i competències directives a les ad-
ministracions públiques catalanes. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una 
enquesta que ha estat resposta per 312 directius públics, als quals s’ha de-
manat que valorin el seu grau d’acord o desacord amb una sèrie d’afir-
macions relatives a les seves competències i habilitats. Paral·lelament, per 
desenvolupar una millor comprensió d’aquestes, s’han realitzat 10 entre-
vistes en profunditat a directius públics de diferents perfils. Els resultats 
de l’estudi indiquen que cal potenciar determinades àrees competencials i 
suggereixen que cal continuar potenciant una oferta formativa d’orienta-
ció pràctica i adaptada a les necessitats de les persones directives.

Governança i qualitat institucional

Joan Anton Font Monclús. Professor de règim jurídic de l’ordenació del 
territori i dret urbanístic de la URV de Tarragona

Governança i qualitat institucional són conceptes que avui en dia estan 
estretament relacionats amb la participació ciutadana en la presa de de-
cisions, corresponsabilitzant els diferents actors de la societat amb el 
govern, i amb l’avaluació de la gestió pública, a tots els nivells. El que és 
important no és només el correcte disseny de polítiques públiques, sinó 
la seva correcta avaluació, així com un règim de responsabilitats políti-
ques i de gestió en relació amb els resultats obtinguts.

La cultura de gestió pública del nostre país barreja els rols de definició 
de polítiques públiques i de la seva gestió i aplicació, obviant la profes-
sionalització de la gestió i eludint a la pràctica eines de participació en 
el seu disseny. Per exemple, podem constatar com la major part de les 
potestats reglades de les administracions públiques recauen en òrgans 
de naturalesa política, fet que comporta la desprofessionalització de la 
gestió pública.

La normativa de transparència, malgrat preveure-ho, no ha provocat la 
implantació d’un model transparent de la gestió, molt menys una cultura 
de l’avaluació de les polítiques públiques.
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La causa de la incorrecta aplicació d’un model de governança i de govern 
obert, que incorporen els conceptes de transparència, participació, ad-
ministració electrònica, dades obertes i avaluació permanent de la ges-
tió administrativa, és que s’estan implantant tots els seus instruments 
de forma aïllada i desconnectada. Només podrem afrontar un model 
realment transparent, eficient, responsable, si som capaços d’implantar 
models interrelacionats que entenguin com una unitat el procés íntegre 
de la gestió pública, que s’inicia en el disseny de les polítiques públiques 
i conclou amb la seva avaluació i les responsabilitats que se’n deriven, 
amb un suport tecnològic que sota el principi de “once only” sigui capaç 
de donar una visió clara i transparent de tot el procés, possibilitant un 
model real de govern obert.

Asignatura pendiente: la evaluación de políticas públicas de vivienda

José García Montalvo. Catedrático de Economía. Universitat Pompeu 
Fabra

En este trabajo se analiza la importancia de realizar evaluaciones detalla-
das de las políticas públicas, entendidas en sentido amplio (infraestruc-
turas de transportes, infraestructuras científicas, inversión en capital hu-
mano, vivienda, etc.), para poder entender el alcance de su impacto y su 
deseabilidad relativa en términos de sus beneficios sociales. El trabajo se 
centra en el campo de las políticas de vivienda por motivos de espacio 
pero se puede aplicar a todas las políticas públicas.

Les aptituds directives com a base de l’eficiència en la gestió: balanç i perspec-
tives del sector públic local

Jaume Renyer. Secretari general de l’Ajuntament de Reus
El sector públic local català està integrat pels serveis públics i les acti-
vitats econòmiques en règim de lliure competència que exerceixen els 
governs locals per si mateixos o mitjançant els ens instrumentals que en 
depenen, els primers gestionats conforme a les normes del dret públic i 
els segons d’acord amb les del dret privat, bàsicament, tot i que, excep-
cionalment, les societats mercantils han d’aplicar les normes especials 
sobre empreses públiques (article 255.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya).
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El balanç i perspectives de les experiències acumulades des del 1979 ençà 
en aqueixos dos àmbits hauria de ser objecte d’un tractament conjunt i 
multidisciplinari comprensiu de tres aspectes essencials interrelacionats: 
la planta territorial, l’abast competencial i la capacitat financera que òbvi-
ament, per la seva dimensió, superen les possibilitats d’aquesta ponència.

Ens centrarem, doncs, dins del segon aspecte (el competencial), en dues 
vessants estretament interrelacionades: les formes organitzatives del 
sector públic local i les aptituds directives dels seus gestors, ja que el fac-
tor humà (identitat, valors, formació, ideologia) i el factor tècnic (instru-
ments jurídics, viabilitat econòmica, condicionants polítics) cal tenir-los 
en compte adequadament a l’hora d’abordar l’estudi d’aqueixa matèria. 
Atesa aqueixa perspectiva, la bibliografia existent és escassa, raó per la 
qual em limitaré a fer una breu aproximació al marc normatiu estatal, les 
tendències manifestades dins del marc competencial (autonòmic i local) 
català, per finalment entrar en el terreny de l’assaig a l’hora d’extreure 
conclusions de cara a un futur immediat.

Els ajuntaments catalans i la sostenibilitat financera: evidències sobre l’apli-
cació de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Sotirios Karatzimas. Professor visitant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
Carles Griful Miquela. Tresorer de l’Ajuntament del Masnou i professor 
associat de la Universitat Autònoma de Barcelona

Aquest estudi examina les percepcions que els alcaldes i els interventors 
catalans tenen sobre el marc legislatiu que regula la sostenibilitat finan-
cera. S’analitza la utilitat de la regulació tenint en compte els resultats 
aconseguits, el seu impacte sobre la presa de decisions i benestar de la 
ciutadania, la seva flexibilitat, i també possibles alternatives. Les respos-
tes obtingudes indiquen que l’aplicació de la nova normativa ha donat 
resultats tangibles en els primers anys, però això no es podrà mantenir 
en el temps i caldria major flexibilitat, que hauria de traduir-se en la con-
sideració de la situació financera particular de cada ajuntament.

Sostenibilitat de les finances. Especial referència a Catalunya

Montserrat Bassols Santamaria. Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya
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En aquest document es pretén exposar elements per valorar la soste-
nibilitat, fent un tractament més específic de l’àmbit autonòmic i més 
especialment a Catalunya. Es vol mostrar la rellevància d’analitzar aspec-
tes a llarg termini per avaluar si les tendències dels ingressos i de les des-
peses públiques condueixen a una situació de sostenibilitat financera. 
És a dir, es tracta d’un instrument per determinar la necessitat de dur 
a terme reformes que condueixin a la sostenibilitat. A curt i mig termini 
aquestes reformes es materialitzen en canvis de la política fiscal, i a llarg 
termini es tractaria de fer reformes estructurals.

Anàlisi crítica de les finances de la Generalitat i propostes de futur

Núria Bosch. Catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, Institut d’Economia de Barcelona

L’objectiu de l’article és oferir una descripció del sistema de finançament 
de la Generalitat i fer-ne una anàlisi crítica. Les seves principals deficièn-
cies, entre altres, són: la insuficiència de recursos que comporta el dese-
quilibri vertical existent; la manca de capacitat normativa i de gestió so-
bre els tributs cedits per part de l’Estat; l’absència d’equitat horitzontal i 
de l’acompliment del principi d’ordinalitat. El futur hauria de conduir a un 
pacte bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol que comportés un 
model específic de finançament per a Catalunya amb molta més autono-
mia tributària, tant normativa com de gestió, i amb una contribució a la 
solidaritat que no representés el sobreanivellament actual.

La fiscalitat del segle xxi

Marta Espasa. Directora general de Tributs i Joc de la Generalitat de Ca-
talunya

L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal inte-
gral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment de la 
desigualtat, la sostenibilitat de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi 
climàtic, la globalització, la digitalització i l’evasió i el frau fiscals. Es plante-
ja un sistema fiscal en què, a banda d’una reformulació dels principals im-
postos perquè assoleixin amb la màxima eficàcia els objectius recaptatoris 
i redistributius, hi juguen un paper important els impostos més innovadors 
que tenen per missió corregir les fallades de mercat, com són les externali-
tats negatives de caràcter mediambiental, sanitari, social i econòmic.
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Sostenibilitat de l’estat del benestar i eficiència dels impostos

Guillem López Casasnovas. Catedràtic Universitat Pompeu Fabra

La sostenibilitat és un concepte eminentment polític. És opinable la pres-
sió fiscal que una economia pot suportar. Depèn de moltes coses. Tam-
bé del retorn de serveis públics, el context internacional en el qual es 
competeix, l’escandall de costos i l’orientació productiva que té l’econo-
mia. Més interessant és la solvència d’un sistema fiscal, en el sentit dels 
ressorts amb què compta la intervenció pública per fer front a reptes 
econòmics i socials canviants. Així en qüestions de dualitat fiscal. O de 
substitució entre cotitzacions i IVA en situació d’atur. O entre impostos 
generals i cotitzacions socials per mantenir compromisos de pensions.

Resoldre problemes requereix mirada ampla: conèixer bé la incidència 
fiscal i el grau de capitalització de cada actuació financera, mantenir una 
perspectiva d’equilibri general de l’economia, de pressupost equilibrat a 
les finances públiques, de capacitat d’anàlisi de la incidència diferencial 
dels impostos, al llarg del cicle vital, inter i intra generacionalment amb 
generacions encavalcades, etc.

Solucionar reptes fiscals com el de la sostenibilitat de l’estat de benestar 
requereix posar al radar el finançament contributiu i no contributiu, en 
el qual té lògica vagi a càrrec del contribuent o de l’usuari. Requereix 
el coneixement de la tècnica fiscal d’actuacions per la via dels tributs, 
impostos o preus; de les deduccions fiscals o despeses equivalents; del 
finançament ordinari o extraordinari (dèficit i deute sota regla d’or, ali-
enació oportuna d’actius a canvi de despesa en inversió o substitució 
d’endeutament). I finalment, si l’opció de resposta solvent és la impo-
sitiva, no ignorar l’excés de gravamen (l’eficiència econòmica) lligada a 
cada categoria impositiva, i com l’equitat es ressent o millora els seus 
balanços d’acord amb l’instrument utilitzat.

Frau fiscal. Avaluació dels sistemes de vigilància del frau. Cap a una efi-
ciència del sistema. Costos del sistema

Alex Madariaga. Advocat i funcionari en excedència

L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un 
efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscals a gran 
escala. Lamentablement, les administracions tributàries s’han construït 
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en base al control d’economies locals tradicionals, amb jurisdiccions ter-
ritorials i una escassa col·laboració en l’intercanvi d’informació. Aquesta 
disfunció està sent molt aprofitada per alguns.

D’una banda, l’economia del segle xxi ha superat ràpidament el control fis-
cal tradicional. Una gran part del comerç mundial és internacional i a més es 
dona dins de companyies d’un mateix grup, que utilitzen sofisticats sistemes 
d’enginyeria fiscal per pagar poc o gairebé res, en detriment de les econo-
mies nacionals que llavors augmenten el seu control però sobre aquells que 
no poden escapar, com són les Pimes i les persones físiques. Figures com els 
Tax Rulings, arran de l’escàndol Luxleaks, o els coneguts “Sandvitx holan-
dès” i “cafè doble irlandès”, s’han donat a conèixer a l’opinió pública i estan 
en el debat polític. Les últimes filtracions, com la dels “Panama Papers” i 
els “Paradise Papers” posen sobre la taula la magnitud d’aquest problema. 
Aquestes eines són utilitzades massivament per grans multinacionals, l’ano-
menada “planificació fiscal agressiva”, amb l’objectiu de rebaixar el paga-
ment d’impostos, fet que comporta un efecte directe en l’augment de la 
desigualtat ja que només són determinades les persones i les empreses que 
es veuen beneficiades per la ineficàcia del control fiscal internacional.

D’altra banda, respecte de l’evasió fiscal, mitjançant l’ús de sofisticats 
sistemes de blanqueig es permet que enormes quantitats de diners, que 
sovint tenen un origen delictiu, puguin circular pel món i acabar en qual-
sevol inversió o actiu d’un estat que serà incapaç de verificar quin ha es-
tat l’origen d’aquests fons. Un autèntic mur en la investigació de xarxes 
criminals i de corrupció, ja que els òrgans jurisdiccionals i de control mol-
tes vegades no poden verificar l’origen, ni el fruit d’aquest il·lícit, fet que 
genera una enorme impunitat.

Les reflexions busquen trobar solucions i canviar el paradigma. En base a 
l’experiència professional com a funcionari del Cos d’Inspecció i Tècnica 
Tributària de l’Agència Tributaria de Catalunya, posteriorment com a tècnic 
avançat d’investigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya i com a assessor 
extern de la Comissió d’Investigació del Parlament Europeu sobre els papers 
de Panama, proposo 6 mesures concretes per aconseguir un control efectiu:

1)  Efectuar una diagnosi de la situació, fent un seguiment intensiu atès 
els ràpids canvis tecnològics.

2)  Existència d’una voluntat política real per lluitar contra el frau. Un 
compromís polític al més alt nivell resulta imprescindible per adoptar 
les mesures necessàries.



342

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

3)  Disposar d’un marc normatiu clar i efectiu contra l’abús, que atorgui la 
necessària seguretat jurídica als operadors.

4)  Cal que els organismes de control siguin professionals i despolititzats.

5)  Dotació de funcions i de mitjans materials i personals necessaris per al 
control del frau.

6) Creació d’una cultura ètica i de responsabilitat social en l’àmbit fiscal.

El fraude fiscal: elusión y evasión. El triángulo OCDE, Unión Europea y Es-
paña

Jaume Menéndez Fernández. Economista. Vicepresident de la Comissió 
d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball

Análisis del fraude fiscal desde la óptica del nuevo paradigma de la 
fiscalidad internacional atendiendo a los tres principales polos nor-
mativos (soft law y hard law) como son i) la OCDE, con el análisis de 
las 15 acciones del Plan BEPS, ii) el paquete de transparencia fiscal de 
la UE, por la vía de las Directivas que establecen normas contra las 
prácticas de elusión fiscal (ATAD 1 i ATAD 2), las Directivas DAC sobre 
el intercambio automático de información tributaria y de cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad, las propuestas de 
Directiva sobre la base imponible común y consolidada del Impuesto 
sobre Sociedades (CCTB i CCCTB) y iii) la normativa española centrada 
sobre la lucha contra el fraude fiscal en base a la evolución de los 
documentos, aprobados por el Foro de Grandes Empresas, sobre el 
desarrollo del Código de Buenas Prácticas Tributarias y el Informe de 
Transparencia Fiscal Empresarial.

El objetivo del trabajo es, también, exponer la puesta en práctica del mo-
delo de relación cooperativa como instrumento dirigido a mejorar los 
niveles de cumplimiento voluntario y la prevención del fraude, la elusión 
fiscal y la planificación fiscal agresiva.

Sostres de despesa, una eina per planificar i contribuir a la sostenibilitat de 
les finances públiques a llarg termini

Esther Pallarols i Llinàs. Subdirectora general d’Anàlisi i seguiment de 
les despeses
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Anna Tarrach i Colls. Directora general de Pressupostos

L’objectiu d’aquest article és descriure una proposta metodològica que 
permeti al Govern aprovar sostres de despesa pluriennals per als depar-
taments de la Generalitat per tal de fer efectiu l’objectiu de disciplina 
fiscal, però també per millorar l’eficiència i l’eficàcia de la despesa.

En el següent apartat es descriu quina és la teoria dels sostres de despesa i 
l’experiència comparada en la seva aplicació. L’apartat 3 descriu el context 
de les finances de la Generalitat que hauran d’emmarcar aquests sostres. 
L’apartat 4 descriu una proposta de sostre de despesa per a la Generalitat 
de Catalunya, que passa per elaborar uns escenaris pressupostaris a mitjà 
termini compatibles amb les regles fiscals que indiquin quin és el sostre de 
despesa agregat, uns escenaris tendencials de cada departament que per-
metin visualitzar quina és l’evolució de la despesa sense canvis en les po-
lítiques públiques, és a dir, sense prendre noves decisions. I una proposta 
de distribució del sostre de despesa entre departaments comparada amb 
l’evolució tendencial per visualitzar el desajust entre aquestes dues magni-
tuds, que permeti al Govern fer una proposta de repriorització de sostres 
i de mesures a prendre per encaixar la despesa tendencial i els sostres. 
Finalment, l’apartat 5 fa un resum i s’hi presenten les conclusions.

Democracia económica en la era del blockchain

Xnet

Des de fa molts anys estem investigant i proposant un concepte de de-
mocràcia més adequat al segle xxi, en el qual la ciutadania pugui contro-
lar les seves institucions de forma distribuïda a través de mecanismes 
rigorosos de governança. Considerem que dins d’aquest marc s’ha d’en-
quadrar també, per un costat, el control distribuït dels fluxos financers 
a través d’eines p2p com el blockchain i, per l’altre, la vigilància sobre la 
transparència i la lluita contra la corrupció sistèmica, amb les implemen-
tacions de canals que alliberin les dades i la informació i n’endrecin el 
processament i usabilitat.

Proposta per a un nou model de control de la intervenció general de la 
Generalitat de Catalunya

Ivan Puig Serra. Interventor de la Generalitat
Virginia Astigarraga Pallarés. Interventor de la Generalitat
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Els òrgans de control intern de les Administracions Públiques han d’adap-
tar els seus objectius i funcionament per tal d’assolir una major eficiència 
en la seva actuació, a partir d’una anàlisi de riscos i de processos adequa-
da i d’un control de resultats a través del retiment de comptes, lligat a 
les exigències de transparència i responsabilitat que han de regir l’actu-
ació del sector públic. En aquest escenari, es proposa que la modalitat 
de control s’estableixi en funció de l’acte, procediment o activitat que 
realitzi cada òrgan o entitat, amb independència de la seva personifica-
ció jurídica. 

Aquest canvi de model requereix l’impuls i la coordinació de les unitats 
d’auditoria interna de les entitats del sector públic que no estan sotme-
ses al règim d’intervenció prèvia. Igualment, és un objectiu a assolir per 
part de la Intervenció General, la supervisió dels controls efectuats per 
les societats d’auditoria a les entitats del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya, per tal d’evitar duplicitats, homogeneïtzar criteris i establir 
un únic canal d’interlocució amb les entitats en matèria de comptabilitat 
i control.

Eficiència en la gestió de la despesa pública

Jordi Baños i Rovira. Cap de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de polítiques 
públiques de la Generalitat de Catalunya, professor associat de la Univer-
sitat de Barcelona i consultor del Fons Monetari Internacional i el Banc 
Mundial

La situació de les finances públiques força a cercar una major eficiència en 
l’ús dels recursos públics per tal de generar els espais fiscals que permetin 
finançar iniciatives que donin resposta a les creixents necessitats de la 
ciutadania. Per a l’acompliment d’aquesta fita, la gestió pública comp-
ta amb instruments eficaços, com són la pressupostació per resultats, 
l’avaluació de polítiques públiques, els processos de revisió de la despesa 
i la comptabilitat analítica. Tot i que aquests instruments, i els correspo-
nents processos d’anàlisi i presa de decisions, s’han anat introduint en 
els darrers anys dins del sector públic català, la seva implantació encara 
dista de ser completa i efectiva. Aquest article, dins la perspectiva de la 
Generalitat de Catalunya, ofereix una sèrie d’orientacions i prospectiva 
per a la implementació efectiva d’aquests instruments, i el consegüent 
assoliment d’una major eficiència en la despesa pública.
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El marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya

José Luis Ávila López. Interventor, Generalitat de Catalunya 

Des de l’any 1994, la comptabilitat pública s’estableix com un sistema 
únic i integrat, en el qual es detecta l’aplicació de principis comptables 
economicofinancers i també pressupostaris, de manera que integra la 
comptabilitat pressupostària i la comptabilitat economicofinancera. 

La comptabilitat pública abasta a les entitats públiques que deter-
mina la llei, i és un règim comptable que permet el control extern 
(Tribunal de Comptes) i el control intern a càrrec de la Intervenció 
de l’Administració. Així mateix, l’instrument principal de l’activitat és 
el pressupost, com a acte de previsió i autorització dels ingressos i 
les despeses dels ens públics, per a un període de temps determinat. 
Aquesta particularitat es deriva fonamentalment de l’interès públic 
que ha de perseguir l’Administració Pública en la consecució de les se-
ves finalitats, i que explica i justifica l’aplicació de principis pressupos-
taris específics, com són el de no afectació d’ingressos (és a dir, la to-
talitat dels ingressos serveix per finançar la totalitat de les despeses, 
llevat de casos determinats legalment que permeten una afectació 
concreta) com també el principi d’imputació pressupostària, d’acord 
amb el qual les obligacions pressupostàries derivades d’adquisicions, 
obres, serveis, prestacions o despeses en general s’imputaran al pres-
supost de l’exercici en què aquests es realitzin i amb càrrec als res-
pectius crèdits; els drets s’imputaran al pressupost de l’exercici en 
què es reconeguin o liquidin.

Per tant, a banda del criteri de meritació, criteri d’abast economicofinan-
cer, per tal d’imputar un ingrés o una despesa al pressupost de què es 
tracti caldrà tenir en compte també els requisits que permeten un re-
coneixement del dret o de l’obligació: en aquests casos, es tracta del 
corresponent acte administratiu que ha de dictar l’òrgan competent, a 
banda que aquesta despesa o aquest ingrés ha de reunir els requisits 
que es tracti d’actes vençuts, líquids i exigibles. Cal tenir present que el 
control de la despesa esdevé un dels objectius principals de les Adminis-
tracions Públiques, i per aquest motiu s’incorpora.
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La col·laboració publicoprivada en el seu context. Reflexió en clau de siste-
ma econòmic i d’assignació de recursos

Xavier Farriols Solà. Consultor de projectes

Aquesta ponència es proposa posar de manifest la relació entre la CPP i 
diferents components del context intel·lectual, institucional i econòmic 
en què s’ha desenvolupat. Argumenta la compatibilitat de la CPP amb 
quatre aspectes fonamentals d’evolució del sistema segons la literatura 
seleccionada:

1.  Solidaritat: La CPP permet ampliar l’abast de l’estat del benestar.

2.  Canvi cultural: Els canvis d’actitud dels actors dels sectors públic i pri-
vat són un element d’evolució del sistema coherent amb la CPP. La 
visió d’aquest aspecte parteix de l’experiència professional.

3.  Innovació: La transferència de coneixement facilita la millora de la 
gestió. Hom destaca que l’ús de tècniques com l’anàlisi cost-benefici 
és molt important per a l’avaluació pública de projectes; tanmateix, 
d’acord amb aportacions recents, no sembla suficient per orientar la 
conveniència de desenvolupar-los en col·laboració. Aquí és on sorgeix 
el controvertit concepte de Valor per Diner i l’anàlisi del que es coneix 
com les 4 “E”: Eficàcia, Eficiència, Efectivitat i Igualtat (Equality).

4. Cooperació

En la regulació de problemes col·lectius i en la provisió de béns públics 
s’aconsella la coordinació i horitzontalitat. La governança de la CPP en-
caixa en aquesta tendència general.

La consolidació dels indicadors ex ante representatius de la bondat de 
les propostes de CPP podrien repercutir favorablement en l’assignació 
de recursos del sistema.

La tercera via: la gestió dels serveis públics bàsics des de l’economia social

Ramon Roig Solé. Director de Clade Grup Empresarial d’Economia Social
En la producció i provisió dels serveis públics sempre es planteja el dile-
ma entre 1) gestió directa mitjançant unitats internes de la mateixa admi-
nistració o empreses públiques, o 2) gestió indirecta a través de fórmules 
d’externalització dels serveis.
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En realitat hi ha, però, un tercer model, a cavall entre la gestió directa i la 
gestió indirecta, que passa per la prestació de serveis públics articulats 
mitjançat empreses de l’economia social. La substitució de l’objectiu de 
«maximització de beneficis» pel de «priorització de les persones i la fi-
nalitat social» transforma i facilita les bases de la relació publicoprivada.

Políticas públicas para una efectiva transformación del sector energético: el 
papel de la regulación

Joan Batalla. Director general de la Fundación para la Sostenibilidad 
Energética y Ambiental (FUNSEAM) y miembro de la Cátedra de Sosteni-
bilidad Energética, Universitat de Barcelona
Xavier Massa Camps. Miembro de la Cátedra de Sostenibilidad Energéti-
ca, Universidad de Barcelona 

El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co, contempla el compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) entre 2050 y 2100 para contener 
el efecto calentamiento de la Tierra. Un objetivo de descarbonización 
tan ambicioso como este exige de un profundo cambio en las formas 
de producción y consumo de energía en el horizonte del 2050. En otras 
palabras, la lucha contra el cambio climático y los efectos que se derivan 
del mismo exige cambiar patrones y modos de consumo, incrementar el 
grado de penetración de las energías renovables, así como mejorar de 
forma drástica en ámbitos como la eficiencia energética.

Este cambio de modelo económico –sin obviar su relevancia, es necesa-
rio tener presente que no es una cuestión que se circunscriba exclusi-
vamente al sector energético– exige la implicación y concienciación del 
conjunto de las Administraciones públicas –en la esfera europea, es-
pañola y catalana–, de las empresas y de los ciudadanos.

El presente paper pretende centrarse en el papel de la regulación eco-
nómica a la hora de proveer las señales e incentivos correctos en este 
necesario proceso de transición hacia la descarbonización de nuestro 
modelo económico. Es necesario un marco regulatorio y de gobernanza 
capaz de dar cumplimiento a los objetivos de sostenibilidad medioambi-
ental, todo ello sin obviar otros aspectos clave de la política económica 
y energética como la seguridad de suministro y la competitividad de nu-
estro tejido productivo.
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Mercados financieros: El “trilema” competencia-calidad-regulación

Joan Hortalà i Arau. President de la Borsa de Barcelona i catedràtic de 
Teoria Econòmica de la UB

En perspectiva histórica, el mercado financiero pasó de ser corporación 
de derecho público, mutualizada y autorregulada a sociedad anónima, 
desmutualizada y sujeta a regulación institucional, para acabar en un es-
cenario en el que junto a las estructuras resultantes se promueven pla-
taformas ad hoc a efectos competitivos. Por supuesto, como pone de 
evidencia la teoría económica al uso, el monopolio puro asigna inefici-
entemente puesto que aporta al mercado menor volumen y a un precio 
mayor que la competencia perfecta. En el mundo actual, la competencia 
perfecta es más bien una rara avis, puesto que pocas estructuras con-
tractuales, si es que alguna, se ajustan a sus requerimientos. Primero, 
muchos compradores y vendedores. Segundo, producto homogéneo. 
Tercero, información perfecta. Y cuarto, libertad de entrada y salida. 

Técnicamente, los mercados bursátiles son, en teoría, los que mayor-
mente se acercarían a tales requisitos; en teoría, porque en la práctica la 
legislación mercantil, la ingeniería financiera, la opacidad y la regulación 
destiñen significativamente estas características. No cabe en puridad, 
pues, el mercado perfectamente competitivo en el ámbito financiero. 
Pero, para rendir al “monopolio histórico”, se han ido autorizando pla-
taformas alternativas al amparo de una legislación europea propensa al 
fomento de la competencia (primero MiFID I y posteriormente MiFID II, 
entre otras muchas disposiciones de diferente rango).

Un nou repte del sector públic: l’encaix de l’economia col·laborativa i de 
plataformes

Anna Merino Castelló. Cap de l’Àrea de Competència i Regulació de la 
Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del 
Departament de Vicepresidència, d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya

Aquest estudi està basat en l’Informe de la Comissió Interdepartamental 
de l’Economia Col·laborativa: “Propostes per a un bon encaix de l’eco-
nomia col·laborativa i de plataformes a Catalunya”, aprovat pel Govern 
de la Generalitat el setembre de 2017. En concret, exposa les principals 
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aportacions que ha fet la Comissió Interdepartamental en relació amb 
aquest nou fenomen, detallant les principals recomanacions per aconse-
guir un desenvolupament natural i una integració eficient de l’economia 
col·laborativa i de plataformes en la nostra societat. Addicionalment, 
degut al ritme trepidant en el grau de digitalització de les relacions em-
presarials, aquest document també aborda les principals novetats en les 
relacions entre les plataformes digitals i les administracions públiques en 
els àmbits de competència, regulació i polítiques públiques.

Notes sobre fundacions i filantropia

Amadeu Petitbò. Catedràtic emèrit d’Economia Aplicada de la Univer-
sidad Complutense de Madrid i vicepresident primer de l’Asociación Es-
pañola de Fundaciones

Les fundacions espanyoles, en general, i les catalanes, en particular, por-
ten a terme activitats d’interès general sobre la base de la gestió eficient 
dels seus recursos escassos. Aquestes activitats responen a la voluntat i 
liberalitat del fundador o fundadors. A la vista dels resultats assolits, és 
oportú incentivar-les.

Les fundacions també són rellevants des del punt de vista macroeconò-
mic i perquè cobreixen necessitats no satisfetes per les administracions 
públiques ni pel sector privat.

Ara, les fundacions compten amb força experiència i directius qualificats. 
Tanmateix, per executar la seva tasca amb eficiència, calen reformes en 
el marc regulador, tant nacional com internacional: des de la reforma de 
la legislació i la fiscalitat per incentivar l’altruisme i la creació de fundaci-
ons fins a la regulació de les fundacions europees i les operacions trans-
frontereres entre mecenes i fundacions.

L’avaluació socioeconòmica del turisme a Catalunya: implicacions fiscals

Josep Maria Raya. Professor titular de l’Escola Superior de Ciències Soci-
als i de l’Empresa (Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra) i responsa-
ble del GRAEFES-SGR535

Aquest estudi presenta una primera aproximació a una avaluació soci-
oeconòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, es segueix 
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l’anàlisi cost-benefici (ACB) que és un instrument que té com a objecte 
avaluar polítiques públiques i projectes d’inversió des del punt de vista de 
les necessitats de la societat, i permetre així establir prioritats a l’hora de 
prendre decisions. Així, l’ACB consisteix a quantificar, en termes moneta-
ris, els beneficis i els costos que comporta sobre el conjunt de la societat 
el turisme. Per tant, un benefici o un cost del turisme, no és només allò 
que produeix un guany monetari, sinó tot el que millora o empitjora el 
benestar (externalitats negatives o positives). Recopilant informació de 
fons de dades diverses així com d’estudis previs de la literatura científica 
turística, l’estudi pretén donar indicacions per realitzar una avaluació (en 
termes monetaris) no només dels beneficis i costos econòmics, sinó tam-
bé d’aspectes com els beneficis per la imatge de la destinació catalana o 
els costos d’un volum de turisme excessiu en determinats punts turístics. 
En aquest sentit, s’avalua la taxa turística com a instrument fiscal que 
serveixi, no només per obtenir ingressos recaptatoris sinó per corregir 
externalitats negatives. Finalment, tant l’avaluació econòmica com les 
polítiques turística i fiscal estan influenciades pel fenomen de l’economia 
col·laborativa (Airbnb, Uber...). El treball acaba amb una discussió de les 
principals implicacions d’aquesta avaluació econòmica, especialment en 
termes de política turística.

Les funcions de regulació i supervisió del Banc d’Espanya: el seu paper en 
la crisi bancària

Adolf Todó. Exdirector general de Catalunya Caixa

L’objectiu d’aquesta contribució és analitzar les principals causes de la 
passada crisi financera, que va propiciar una enorme crisi en l’economia 
real productiva i preguntar-se quin va ser el paper del regulador –el Ban-
co de España (BdE)– en tot aquest procés, dins del marc de les seves 
atribucions reguladores i de supervisió que tenia conferides. Una cosa 
voldria avançar des d’un bon principi: el BdE ha estat un actor molt im-
portant en tot aquest procés i li toca assumir una part no menor de res-
ponsabilitat, però és evident –almenys per a mi– que no és l’únic culpa-
ble, ni tan sols el més destacat.
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L’ESTAT DE BENESTAR: NIVELL I PERSPECTIVES

L’Estat de Benestar a Catalunya/Espanya

Vicente Ortún. Professor UPF
María Callejón. Catedràtica UB

Una revisión sobre los aspectos disfuncionales de la modalidad de Esta-
do de Bienestar (EB) en Cataluña/España. La efectividad de las políticas 
públicas resulta clave para la sostenibilidad del EB ya que únicamente 
con prestaciones resolutivas se consigue deseabilidad (votos) por parte 
de los ciudadanos. Eso sí, tanto la racionalidad técnica como la legitimi-
dad social de los procesos de decisión requieren de un buen gobierno.

La producció eficient i equitativa de salut

Pere Ibern. Centre de Recerca en Economia i Salut. Universitat Pompeu 
Fabra

Una descripció precisa de fins a quin punt la salut dels catalans és el re-
sultat d’una producció eficient i equitativa cal fer-la a partir del coneixe-
ment i la informació disponible. Ens cal conèixer les recerques que ens 
informen del valor de la salut i dels recursos que hi esmercem.

Ens cal assenyalar en primer lloc quin és l’objectiu final, allò que volem 
maximitzar o optimitzar. Definir que el que es pretén és maximitzar el 
nivell de salut ens porta a preguntar-nos com mesurar el nivell de salut i 
quin hauria de ser. De les opcions més precises possibles, en destacaria 
tres que no són excloents: millorar el nivell mitjà de salut de la població 
de referència, reduir les diferències en salut entre grups i individus, o 
crear les oportunitats per a una bona salut.

El llarg i inacabat procés de desplegament de la Llei d’atenció a la depen-
dència

Júlia Montserrat Codorniu. Doctora en Economia. Membre de la Xar-
xa Europea de Política Social

La Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en situació de Dependència (Llei) va instituir un dret subjectiu 
de ciutadania, amb vocació universal i un abast poblacional molt ampli.
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Onze anys després, el seu desenvolupament, funcionament i finança-
ment ha generat molta frustració en la població. La Llei ha estat objecte 
d’importants “retallades”, tant en el seu contingut com en la disposició 
de recursos econòmics, la qual cosa fa que ara tinguem una Llei “dismi-
nuïda”. Aquest article analitza alguns d’aquests aspectes i tracta d’esti-
mar la necessitat addicional de recursos econòmics per resoldre algunes 
d’aquestes disfuncions.

Cap a un nou estat del benestar: sostenible, adequat i equitatiu

Concepció Patxot. Professora del Departament d’Economia, Universitat 
de Barcelona. Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques 
(XREPP)
Meritxell Solé. Investigadora Postdoctoral. Departament d’Economia. 
Universitat de Barcelona. Xarxa de Referència en Economia i Polítiques 
Públiques (XREPP)
Guadalupe Souto. Professora del Departament d’Economia Aplicada. 
Universitat Autònoma de Barcelona. Xarxa de Referència en Economia i 
Polítiques Públiques (XREPP)

Al llarg del segle passat, els països occidentals han organitzat i desen-
volupat el que es coneix com l’estat del benestar al voltant de quatre 
pilars fonamentals: l’educació, la sanitat, les pensions i altres prestacions 
socials. Avui dia, els estats s’enfronten al gran repte que suposa l’enve-
lliment de la població, que amenaça la viabilitat financera del sistema 
de protecció social, que s’ha organitzat dirigit molt majoritàriament (via 
pensions de jubilació i sanitat) a la gent gran, i que ha de ser finançat per 
una població en edat activa cada vegada menys nombrosa.

Un planteamiento alternativo para medir la adecuación de la pensión de 
jubilación

Manuela Bosch-Príncep. Professora Universitat de Barcelona.

El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingre-
sos adecuado durante el periodo de jubilado. Convencionalmente, la 
adecuación de la pensión se analiza mirando si el pensionista mantiene 
su estándar de vida y, por eso, se utilizan indicadores como la tasa de 
reemplazo teórica, la tasa de beneficio y la tasa de reemplazo media bru-
ta. En este trabajo se parte de la información anual que proporciona la 
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encuesta de presupuestos familiares, en relación con los gastos de con-
sumo, así como otras características relacionadas con las condiciones de 
vida de los hogares. Se clasifican los pensionistas en tres grupos depen-
diendo de su estructura de gasto y se estima la corriente de ingresos y 
gastos a lo largo de toda la etapa como pensionista jubilado. Estos flujos 
son los que permiten construir una medida alternativa a las medidas tra-
dicionales, que incorpora una aproximación prospectiva.

Desigualdad y redistribución de la renta de los hogares españoles durante 
la crisis económica, 2007-2015

Antonio Manresa. Professor d’Economia, Universitat de Barcelona
Samuel Calonge. Professor d’Economia, Universitat de Barcelona

La desigualdad de la renta se caracteriza por una brecha muy significa-
tiva entre la renta primaria y la renta disponible de las familias, brecha 
que además ha ido creciendo durante los últimos años. Dicha brecha es 
todavía mayor si consideramos la renta extendida de los hogares, para lo 
que a la renta disponible le sumamos las transferencias en especie que 
representan el gasto público en educación y sanidad. Teniendo en cuen-
ta estas premisas, este artículo analiza el impacto sobre la desigualdad y 
la redistribución de la renta que la crisis económica ha tenido sobre los 
hogares españoles durante el periodo 2007 a 2015. En particular, tam-
bién se analiza el impacto del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) y las cotizaciones sociales sobre la distribución de la renta 
de los hogares. Veremos que el IRPF es el único tributo que tiene un rol 
redistributivo claro en nuestro sistema fiscal. 

El artículo se organiza de la siguiente forma. El segundo apartado presen-
ta una discusión de los aspectos metodológicos más importantes que es 
necesario tener en cuenta para explicar el desarrollo y los resultados del 
trabajo. El tercer apartado presenta, para los tres años analizados, los 
resultados de la desigualdad de la renta y de los efectos redistributivos 
que las transferencias sociales monetarias y el IRPF ejercen sobre la dis-
tribución de la renta primaria. En el cuarto apartado se analiza el impacto 
del impuesto del IRPF, descomponiendo sus efectos de desigualdad ver-
tical y de inequidad horizontal. También se muestra la incidencia del IRPF 
–y de las cotizaciones sociales– por decilas de renta antes de impuestos, 
calculándose la aportación que cada una de ellas tiene sobre el efecto re-
distributivo global. El quinto apartado hace referencia a las conclusiones 
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finales. Por último, se incluye también un apéndice que contiene tablas y 
comentarios sobre determinados aspectos del artículo.

Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’avaluació

Ramon Sabés. Analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Pú-
bliques
Federico Todeschini. Analista de l’Institut Català d’Avaluació de Políti-
ques Públiques

IVALUA realitza el seguiment de l’experiència de renda garantida que du 
a terme l’Ajuntament de Barcelona. Al congrés ha presentat la metodolo-
gia de la prova i del seu seguiment i avaluació, que aquí no es publica. Els 
resultats no estaran disponibles fins que acabi la prova

Els processos associats amb la globalització i amb l’automatització de cer-
tes tasques productives ha fet ressorgir el debat sobre la necessitat per 
part dels sistemes de protecció social de garantir uns mínims de renda i així 
doncs evitar els efectes negatius via destrucció d’ocupació i salaris baixos 
d’aquests processos. A Catalunya aquest debat ha rebut recentment un 
impuls amb l’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania per part de la 
Generalitat de Catalunya i amb la posada en marxa del projecte B-Minco-
me per part de l’Ajuntament de Barcelona. Mentre que la primera és una 
llei del Parlament de Catalunya aprovada durant l’agost d’enguany, la se-
gona és una prova pilot amb disseny experimental d’una transferència que 
garantirà durant dos anys un determinat nivell de renda a 1.000 famílies 
en risc d’exclusió. Tot i que les dues polítiques comparteixen l’objectiu de 
reduir l’exclusió social, tenen diferències importants de disseny.

En aquesta ponència primerament es descriuran aquestes dues polítiques 
de garantia de rendes, posant èmfasi en la població objectiu de les ma-
teixes així com en les seves diferències. A continuació, es presentaran els 
resultats de la revisió de l’evidència existent de l’impacte i de l’eficiència 
de polítiques similars implementades anteriorment. També es descriuran 
els projectes d’avaluació de polítiques de rendes bàsiques que s’estan de-
senvolupant actualment en altres contextos i que en el futur complemen-
taran l’evidència en l’àmbit de l’avaluació d’aquest tipus de polítiques. Fi-
nalment, es descriurà el disseny de l’avaluació d’impacte i d’eficiència de la 
política de garantia de rendes del projecte B-Mincome i es suggeriran dife-
rents possibilitats per avaluar l’impacte de Renda Garantida de Ciutadania. 
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L’educació i el coneixement, factors dinamitzadors centrals de la societat 
i la nova economia

Joan Mateo. President del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Edu-
catiu i secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenya-
ment

En la nostra aportació reflexionem inicialment sobre els canvis profunds 
que s’han produït en la nostra societat, especialment en allò que fa re-
ferència al coneixement, i analitzem la naturalesa del coneixement en el 
context del món modern.

Els sistemes educatius, com a proveïdors i responsables, han d’evoluci-
onar cap a models que garanteixin aprenentatges de qualitat per a la 
majoria de la població. En aquest àmbit té un paper nuclear la formació 
professional, que està fortament responsabilitzada a cobrir les necessi-
tats de caràcter social, econòmic, laboral i personal de la societat, i que 
per donar una resposta vàlida a tots aquests reptes requereix canvis pro-
funds de caràcter estructural.

A partir d’aquest plantejament inicial, analitzem els indicadors globals de 
sistema més importants i dissenyem 5 objectius de caràcter estratègic 
per orientar el desenvolupament futur del model educatiu.

Increasing public childcare coverage in Catalonia: an effective solution to 
reduce the socio-economic participation gap?

Mireia Borrell-Porta. Fellow in European Political Economy, London 
School of Economics and Political Science

This paper examines the impact of the Catalan 2004 law aimed at in-
creasing public childcare coverage for under three years-old on the par-
ticipation in formal childcare for families from different socio-economic 
backgrounds. To this purpose, it uses the Panell de Desigualtats Socials 
a Catalunya (PaD) database and exploits the uneven increase in public 
coverage across counties (comarques). The paper finds that while the 
policy alleviates the socio-economic participation gap between low-
er- and higher-income families, this one persists for certain sub-groups. 
More specifically, children whose parents have low education levels, or 
those from low-income families where the mother works part-time or is 
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in charge of the house and children are significantly less likely to partici-
pate in formal childcare than their high-income counterparts.

Disseny d’un centre clínic i de recerca de la malaltia d’Alzheimer 

Antoni Gelonch. PhD, Fundació ACE
Mercè Boada. PhD, Fundació ACE
Lluís Tárraga. PhD, Fundació ACE
Agustín Ruiz. PhD, Fundació ACE
Isabel Rodríguez. Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplica-
des, UIC-Barcelona

Una de les peces importants per fer front a la malaltia d’Alzheimer (MA) 
és el desenvolupament de models de servei de qualitat amb una atenció 
eficaç basada en la millor evidència científica. En aquesta línia, voldríem 
descriure el model d’atenció desenvolupat per Fundació ACE, que inte-
gra la prevenció i el diagnòstic precoç, el diagnòstic, el tractament, la 
recerca (bàsica, clínica i eticolegal), l’atenció diürna (centre i hospital de 
dia) i la formació (conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya) 
i la sensibilització social (campanyes, llibres, visites temàtiques i progra-
ma escolar).

Costos directes i indirectes de la malaltia d’Alzheimer a Catalunya: un proble-
ma sanitari, econòmic i social de primera magnitud… i creixent

Antoni Gelonch. PhD, Fundació ACE
Mercè Boada. PhD, Fundació ACE
Lluís Tárraga. PhD, Fundació ACE
Miren Gurrutxaga. PhD, Fundació ACE
Pilar Cañabate. PhD, Fundació ACE
Isabel Rodríguez. Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplica-
des, UIC-Barcelona

La malaltia d’Alzheimer (MA) és ja el quart problema de salut al món. La 
demència afecta sobretot a persones grans, majoritàriament dones, i el 
nombre de malalts s’incrementa a mesura que avança l’edat. Hi ha cos-
tos directes i indirectes derivats de l’atenció a les persones amb MA. Es 
tracta ja d’un problema econòmic i social de primera magnitud. En una 
societat que avança cap a models diferents de famílies, amb migració de 
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fills joves i disminució dels pressupostos per a serveis sociosanitaris, com 
s’afrontarà aquesta problemàtica? La contribució vol fer evidents les da-
des actuals i mostrar una prospectiva de futur.

Canvis en la problemàtica de l’habitatge a Catalunya

Joan Ràfols. Economista i assessor en urbanisme i habitatge

En els últims 30 anys, els mercats de l’habitatge a Catalunya –en accés, 
en propietat i en arrendament– han registrat canvis substancials que 
comporten forçosament la necessitat de fixar nous objectius a la políti-
ca d’habitatge, dissenyant i implementant noves mesures i sobretot una 
estreta coordinació amb les polítiques socials de sosteniment de renda 
i en la política urbanística. En aquestes pàgines s’aborden els canvis en 
els mercats de lloguer i d’accés en propietat amb l’objectiu que, en un 
entorn d’urgències, no s’oblidin les magnituds i dificultats dels reptes a 
afrontar per la política d’habitatge a Catalunya: aconseguir un increment 
de l’oferta en l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona que és on 
es concentren la major part de les necessitats d’habitatge en els propers 
anys i allargar la vida útil del parc d’habitatge, tot millorant les seves 
prestacions, davant les dificultats d’una generalització de la propietat 
horitzontal. Per últim, en dos breus annexos es tracten les contínues re-
ferències que en el debat sobre algunes qüestions d’habitatge recorren 
a certes polítiques d’altres països en la matèria, massa sovint inexactes 
i, sobretot, sense referir-les a un determinat context de mercat i aplicant 
la complementarietat de polítiques socials lligades a l’habitatge i de les 
quals el nostre país no disposa. Per últim, en un segon annex, es fa refe-
rència a un article recent sobre desigualtats en habitatge, com a factor 
de la desigualtat econòmica.

L’habitatge, punt de fuita d’eficàcia de l’Estat de Benestar

Carme Trilla Bellart. Presidenta de la Fundació Hàbitat3, Tercer Sector 
Social i presidenta de l’Observatori Metropolità de l’habitatge de Barce-
lona. Exsecretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya
Jordi Bosch Meda. Doctor arquitecte i llicenciat en Ciències Polítiques i 
de l’Administració Pública. Col·laborador docent de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i de la Universitat Pompeu Fabra
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L’habitatge és un pilar clau de l’Estat de Benestar com ho són també 
l’educació, les pensions, la sanitat, o els serveis socials. Però la importàn-
cia de la política d’habitatge no només rau en la necessitat d’assegurar 
un bé de primera necessitat a tota la població, ni en l’impacte que té en 
la qualitat de vida i el benestar de les persones, ni en la materialització 
d’un dret jurídicament reconegut, com succeeix a Catalunya. Hi ha una 
vasta evidència científica sobre com la manca d’un habitatge digne i ade-
quat en termes físics i econòmics incideix negativament en la salut, en el 
desenvolupament educatiu dels infants i en les necessitats assistencials 
i de serveis socials dels membres més vulnerables de la llar, fins al punt 
que, quan els nivells d’exclusió residencial assoleixen cotes elevades, 
l’eficàcia del conjunt de polítiques socials es veu greument soscavada. 
Malauradament, a casa nostra, patim la manca de consciència que l’ha-
bitatge és un dels pilars de l’Estat de Benestar, i encara molta gent se-
gueix confiant que el mercat garantirà la cobertura de necessitats tant 
quantitatives com d’ajust del cost. Això ens porta a viure els problemes 
d’habitatge com un mal endèmic, i a enfrontar cada nova circumstància 
conjuntural amb perplexitat i amb insuficiència de recursos i d’instru-
ments d’intervenció. En aquesta comunicació s’examinaran les múltiples 
relacions existents entre la política d’habitatge i la resta de serveis tron-
cals de l’Estat del Benestar, tant de forma general com per a determinats 
col·lectius particularment vulnerables com, per exemple, els infants o les 
persones grans.
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Innovacions de producte i de procés. Caracterització i impacte

Jordi Angusto. Economista

Com ha passat recurrentment a la història, quan s’han donat en para-
l·lel processos d’innovació tecnològica i d’augment de la desigualtat 
social, també avui hi ha qui acusa la primera d’això segon. Tanmateix, 
que la innovació de procés destrueixi o “alliberi” treballadors depèn de 
si aquests s’empren o no en el desenvolupament de nous productes, i 
que això sigui així no depèn de la tecnologia sinó, com s’argumenta en 
aquest text, de les condicions politicoeconòmiques de context; les quals, 
avui dia, estan mancades de les polítiques de demanda necessàries per 
fer possible que l’increment d’output “potencial”, resultant de la innova-
ció tecnològica, es converteixi en increment d’output i ocupació “reals”. 

També a escala de Catalunya, les condicions de context poden ajudar o dis-
suadir la conversió dels resultats de recerca en innovacions de mercat. Com 
a millor pitjor exemple, unes condicions de context que facilitin el “dum-
ping” salarial com a estratègia competitiva no seran les idònies per impul-
sar les empreses a treure prou profit del sistema de ciència i innovació

Reptes i oportunitats per al sistema de recerca a Catalunya

Josep Maria Martorell. Director associat del Barcelona Supercomputing 
Center

El sistema de recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resul-
tats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats 
per mesurar la productivitat científica indiquen un creixement molt im-
portant en els darrers 15 anys al nostre país, tant des del punt de vista 
quantitatiu com qualitatiu. De fet, hom pot demostrar com en gairebé 
tots els casos els resultats obtinguts pel conjunt d’universitats i centres 
de recerca catalans és molt superior als esperables, tenint en compte el 
seu pes poblacional o fins i tot de PIB dins la Unió Europea.

Aquest increment es pot atribuir a un conjunt de polítiques públiques 
desenvolupades amb un alt grau de consens des de principis del 2000, 
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malgrat que en els darrers anys la crisi econòmica està provocant moltes 
dificultats en el teixit investigador del país, i fins i tot posa en risc algunes 
de les fites assolides. Una de les polítiques més destacades és la dels 
centres de recerca, emmarcats en el programa CERCA de la Generalitat 
de Catalunya.

Aquest article té com a objectiu repassar la història recent d’aquestes 
institucions, determinar quins són els elements clau de l’èxit assolit i 
identificar els principals reptes de futur per a aquest conjunt d’instituci-
ons, així com proposar algunes línies de treball per encarar aquests rep-
tes, tenint en compte els escenaris polítics i econòmics actuals i previsi-
bles en un futur proper.

En particular, es vol posar el focus en la necessitat d’obertura del sector 
públic. Sense aquesta obertura, hi ha un cert consens que és molt difícil 
desenvolupar l’activitat acadèmica amb unes certes garanties, sobretot 
en comparació amb els nostres col·legues europeus. En canvi, en els dar-
rers anys el conjunt del sector públic ha patit una certa involució, que 
s’ha notat gairebé en tots els nivells de l’administració. En aquest arti-
cle s’intenta mostrar com la flexibilitat amb què fins ara s’han gestionat 
aquestes institucions és un dels elements clau del seu èxit. I, en el mateix 
sentit, la mancança actual i futura d’aquesta flexibilitat podria posar en 
risc aquests èxits.

Impactes econòmics generats pel sistema públic català d’universitats i 
d’R+D+i sobre l’economia catalana (2015)

Jordi Suriñach. Grup de Recerca AQR-IREA. Universitat de Barcelona
Joaquim Murillo. Grup de Recerca AQR-IREA. Universitat de Barcelona
Esther Vayá. Grup de Recerca AQR-IREA. Universitat de Barcelona

En aquest estudi es quantifica l’impacte monetari que té l’activitat del 
conjunt del sistema d’universitats públiques catalanes (més la UOC) i del 
conjunt del sistema públic d’R+D+i sobre l’economia catalana. S’aproxi-
ma l’impacte a partir d’un enfocament de demanda, analitzant l’impacte 
directe, indirecte i induït. L’any d’anàlisi és el 2015. Els resultats globals, 
subestimats perquè no s’han pogut tenir dades del conjunt de centres ni 
del conjunt d’efectes sobre l’economia, indiquen que l’aportació al PIB 
és de l’1,7% (3.660 M€), suposa una facturació de 5.714M€, i genera 60.313 
llocs de treball (ETC). Hi ha altres efectes rellevants, qualitatius, que com-
plementen aquest impacte estimat. 
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Polítiques desacoplades a Catalunya: la recerca i la innovació, 2007-2016

Xavier Ferràs. Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Univer-
sitat de Vic

Catalunya ha desenvolupat una política científica d’excel·lència des de 
principis dels 2000. Els indicadors de producció científica a Catalunya han 
seguit una clara evolució positiva, molt per sobre dels indicadors de la 
resta de l’Estat, situant Catalunya com un dels grans pols de recerca del 
sud d’Europa. La política científica ha mantingut una estabilitat estratè-
gica i pressupostària, durant dues dècades, que ha permès uns resultats 
netament rellevants. Tanmateix, Catalunya perd força en els seus indi-
cadors d’innovació. La inversió relativa en R+D ha caigut de forma sos-
tinguda en els darrers anys, i es troba molt lluny dels objectius europeus 
fixats per al 2020. Paradoxalment, mentre s’han obtingut progressos 
significatius en ciència, la innovació ha decaigut. Aquest article analitza 
els esforços de política pública destinats a R+D a Catalunya en el període 
2007-2016 per tal d’aportar evidències sobre quina ha estat l’estratègia 
subjacent dels governs de la Generalitat en aquest període, i sobre les 
possibles raons de la debilitat innovadora del país. 

El Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. Avaluació 
i impacte de la finalització de la prova pilot en les relacions entre el món 
acadèmic i el món empresarial

Dr. Albert Sangrà. Director acadèmic del Pla de Doctorats Industrials
Joan Francesc Córdoba. Director tècnic del Pla de Doctorats Industrials
Jordi Alba. Cap de projectes del Pla de Doctorats Industrials
Laia Barandica. Becària del Pla de Doctorats Industrials

La transferència de coneixement cap al teixit productiu i cap a la societat 
en general és un dels reptes que afronta actualment Catalunya per de-
senvolupar-se socialment i econòmicament.

En aquest sentit i amb la finalitat de potenciar la transferència de conei-
xement entre el món acadèmic i el món empresarial, la Generalitat de Ca-
talunya va impulsar el Pla de Doctorats Industrials (DI), en col·laboració 
amb el sistema universitari i de recerca de Catalunya.

Un projecte de doctorat industrial és un projecte de recerca estratègic 
d’una empresa o institució que es desenvoluparà en col·laboració amb 
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una universitat o centre de recerca català i que esdevindrà l’objecte 
d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand o doctoranda iniciar la 
carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

El Pla es va posar en marxa l’any 2012 amb una prova pilot i ja compta 
amb cinc edicions al llarg de les quals s’han iniciat 437 projectes. Hi han 
col·laborat les universitats catalanes i els centres de recerca, conjunta-
ment amb 294 empreses i institucions de totes les dimensions i en tots 
els àmbits de coneixement. La inversió publicoprivada en R+D associada 
a aquests projectes totalitza 60,6 milions d’euros, dues terceres parts 
dels quals provenen del sector privat.

Els resultats d’aquesta primera avaluació, amb una mostra total de 51 
persones i una taxa de resposta del 92,2%, permeten concloure que el 
Pla de Doctorats Industrials ha esdevingut una estratègia sòlida per a la 
generació i transferència de coneixement i de creació de ponts estables 
de col·laboració entre els entorns empresarials i acadèmics.

Una cultura nacional d’innovació: el cas d’Estònia

Dr. Marc Guerrero i Tarragó. Professor “Prince Fellow” de Relacions In-
ternacionals. EU Business School

Com Estònia –un país relativament petit i amb escassos recursos–, ha 
assolit un èxit sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació? La 
resposta a aquesta pregunta, que no és simple, és l’objectiu principal 
d’aquesta contribució acadèmica. 

Molts són els elements i les actuacions, tant interns com externs, que 
combinats, han permès uns processos econòmics més eficients i equi-
tatius. Malgrat que l’ocupació soviètica no donava molts motius per a 
l’esperança, actualment Estònia es refereix orgullosament a sí mateixa 
com a “Innovation Hub”. 

Per tal de desenvolupar tot el potencial dels ecosistemes d’innovació i 
start-up, nombrosos estudis internacionals identifiquen la combinació 
de les iniciatives del govern així com el suport del sector privat com a 
elements clau del procés. En el cas estonià, un país petit i relativament 
nou (independència, 1991), iniciatives públiques com l’e-government, els 
processos de digitalització de les agències públiques, l’e-Residency, la 
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identitat digital, i les possibilitats de constituir companyies on-line amb 
seguretat, han estat molt ben rebudes per la comunitat start-up. 

El sector privat, per la seva banda, també ha estat molt actiu. Programes 
d’acceleració, espais de co-working, i una creixent comunitat inversora 
són potents introductors de know-how i capital a l’ecosistema. Les start-
ups estonianes han mirat des del primer moment al mercat global. Així, 
una intensa internacionalització ha permès l’èxit de l’enorme repte col-
lectiu plantejat. 

Cal considerar també, elements culturals endògens com l’obertura a 
l’exterior i una influència d’idees transnacionals, afavorida per les ganes 
de sortir de models passats de control soviètics, i la referència d’un veí 
també d’èxit en innovació com és Finlàndia. La political self-awareness 
dels estonians permet provar noves coses i prendre riscos sense el cost 
o les penalitzacions europees habituals. També cal tenir en compte les 
especificitats lingüístiques i culturals del país. 

L’anàlisi detallat dels motius cabdals de l’èxit de la cultural nacional 
d’innovació d’Estònia, i la seva òptima combinació, poden servir com a 
models a seguir per a altres països amb característiques socioculturals, 
polítiques i econòmiques comparables. 

Fortalezas y debilidades del sistema de innovación y transferencia catalán

Elena Canetti. Managing Partner de Inveniam Group
Eric Suñol. Managing Partner de Inveniam Group

Según la opinión de los actores del sistema de innovación catalán, exis-
ten varias dificultades aún por resolver para poder alcanzar el nivel de 
actividad y resultados en transferencia tecnológica de otros países eu-
ropeos. 

En este trabajo de investigación se han identificado varios aspectos que 
dificultan la puesta en valor del enorme potencial científico y de recursos 
humanos existente en Cataluña, y con el propósito de visualizar posibles 
vías para mejorar la transferencia tecnológica de las instituciones catala-
nas, se han elaborado 5 recomendaciones fruto de esta investigación, así 
como de la interacción con los actores del ecosistema. 
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L’Agència Nacional d’Economia del Coneixement (ANEC). Un vehicle inte-
gral per a la innovació i transferència de tecnologia a Catalunya

Marc Ramis Castelltort. CEO de Senolytic Therapeutics i fundador de TBI 
Tech & Business Innovation.
Raquel Egea Martínez. Directora de Desenvolupament de Negoci i Inno-
vació a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). 
Martí Jiménez Mausbach. Vicepresident i cap de recerca del think tank 
Catalans Lliures (CCL)

És àmpliament reconegut el gap existent entre els resultats generats 
pel sistema de recerca i el desenvolupament de productes que impactin 
en la societat. Les limitacions actuals són la fragmentació de la inversió, 
la reduïda retenció del talent, l’existència de microportafolis, el risc in-
dividualitzat, el posicionament fragmentat davant del client i del finan-
çament de proves de validació i un marc legal que no accelera la trans-
ferència de coneixement al mercat. Per superar els reptes anteriors es 
proposa la creació d’una Agència Nacional d’Economia del Coneixement 
(ANEC), un vehicle integral en la professionalització de la transferència 
de coneixement a Catalunya.

Innovació és, també, pensar

Ricard Jiménez. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, director cientí-
fic industrial, Barcelona, Spain
Lluís Arola. Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, director científic, 
Barcelona, Spain. Departament de Bioquímica i Biotecnologia, Nutrige-
nomics Research Group, catedràtic, Universitat Rovira i Virgili, Tarrago-
na, Spain

Els processos de transferència de coneixement en general i aquells adre-
çats a la transferència de tecnologia en particular són fluxos vitals per a 
la innovació. Per encabir aquest fet, els models econòmics han migrat 
d’esquemes de producció basats en recursos cap a altres basats en co-
neixement. 

Partim d’una hipòtesi crítica: tant per a la innovació com per a l’economia 
del coneixement, els models actuals negligeixen les components cogni-
tives subjacents. Passarem a continuació a una hipòtesi d’assaig en què 
defensarem que la introducció explícita d’aquests enfocaments cognitius 
als plans estratègics pot enfortir i fer més eficient el sistema d’innovació. 
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Com l’evolució tecnològica i la disrupció defineixen els ecosistemes de 
start-ups al món: El cas de l’ecosistema de start-ups de Barcelona

Pere Condom-Vilà. Director del Programa Catalunya Emprèn de la Gene-
ralitat de Catalunya

Aquest article manifesta un canvi en la modelització de la concentració 
geogràfica d’innovació i tecnologia i les seves causes. El canvi suposa 
passar de la idea d’ecosistema d’innovació al d’ecosistema d’emprene-
doria. I no és només una manera acadèmica diferent de plasmar la vida 
econòmica i tecnològica. Avui la producció de tecnologia té patrons di-
ferents als d’anys pretèrits. Ara les empreses no estan soles en el centre 
del sistema, hi ha també els emprenedors individuals, els quals assumei-
xen risc per generar disrupció, són més globals que cap altre actor previ 
i es concentren a les grans ciutats, centres dels ecosistemes d’empre-
nedoria. Aquest article presenta aquest nou paradigma i es refereix a 
l’ecosistema emprenedor català en aquest nou context.

Emprendre des de les universitats a Catalunya: sobre models, estereotips 
i sostenibilitat

Santiago Royo. Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació 
i Sistemes, Universitat Politènica de Catalunya (CD6-UPC)

La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes 
dels models d’emprenedoria des de les universitats. Les universitats 
catalanes són actors molt significatius de la generació de coneixement 
al país. Malgrat això, el percentatge d’aquest coneixement que acaba 
convertit en valor al territori és encara massa modest. L’anàlisi d’aques-
ta situació permet albirar temes diversos, però que en general poden 
identificar-se a partir d’una combinació d’aspectes culturals, de gestió de 
personal, i de model de suport a la emprenedoria de les organitzacions. 
Es plantejaran alguns dels estereotips més importants des del punt de 
vista de la societat i de la universitat, i es discutiran alguns dels models 
d’èxit que estan permetent impulsar el pas al mercat d’aquest coneixe-
ment, a partir de l’anàlisi i discussió d’un model d’èxit. El CD6 de la UPC és 
un centre amb un model propi de gestió i generació del coneixement, que 
orienta la seva activitat de recerca a partir de col·laboracions i projectes 
amb empreses del país (en aquest cas particular, vinculats a l’enginyeria 
òptica i la fotònica), la qual cosa li ha permès generar fins a 11 empre-
ses spin-off i obtenir un retorn significatiu al seu pressupost en forma 
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de cànons. S’analitzarà la importància dels aspectes que permeten im-
pulsar aquests models i el principals entrebancs i amenaces actuals per 
a la pervivència i extensió de models d’emprenedoria sostenible dins les 
universitats catalanes.

Universitats emprenedores al segle xxi. Estratègies, incentius i polítiques 
de finançament que permetin integrar els processos d’innovació oberta i 
col·laborativa amb l’ecosistema local i global

Esther Real. Professora titular, Departament d’Enginyeria Civil i Ambien-
tal, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), BarcelonaTech
Daria Tataj. Founder & CEO, Tataj Innovation España

El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes 
que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a les ins-
titucions acadèmiques i de recerca. En un context en què hem passat de la 
producció basada en recursos a l’economia del coneixement, la producció 
d’aquest coneixement i d’innovacions tecnològiques es converteix en una 
força productiva molt important. No obstant, en un context globalitzat 
com l’actual, les universitats no poden seguir treballant de manera aïllada 
sinó com a parts essencials d’una xarxa complexa que integra altres actors 
de l’ecosistema com centres de recerca i tecnològics, empreses, inversors, 
governs i la societat en general. Cal definir polítiques a diferents nivells i 
estratègies d’incentius que permetin una transformació del sistema uni-
versitari clàssic en un sistema obert, innovador i capaç d’integrar l’em-
prenedoria com una de les missions fonamentals, a més de les missions 
bàsiques de l’educació superior i la recerca; i com a conseqüència, contri-
buir al creixement econòmic i social del país d’acord amb el recentment 
publicat Llibre Blanc de la Comissió Europea sobre el futur d’Europa. Per 
reflexionar sobre tots aquests aspectes, el passat mes de setembre, a la 
UPC, es va fer una jornada amb una cinquantena d’experts i professionals 
internacionals representants d’oficines de transferència de tecnologia, 
administradors universitaris, acceleradors universitaris, membres de KIC, 
EIT, representants dels governs espanyol i català, representants de PIMEC, 
empreses privades i acceleradors privats, així com del JRC i de la Comissió 
Europea. Aquesta iniciativa va ser organitzada conjuntament amb el RISE 
- Grup d’experts d’alt nivell assessor de Carlos Moedas, comissari europeu 
de Recerca, Innovació i Ciència. La trobada va començar amb un debat 
general sobre “Universitats emprenedores i nous espais d’innovació ober-
ta” i després es va dividir els assistents en cinc grups per debatre sobre 
diferents aspectes dels ecosistemes universitaris, dels estímuls de l’esperit 
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emprenedor, la innovació i la creativitat al segle xxi. En aquest article es 
presenten les conclusions més rellevants d’aquesta jornada i inclou refle-
xions sobre el que significa ser una universitat del segle xxi, i el que serà 
necessari implementar per aconseguir aquesta transformació en termes 
de política pública, implicació de la indústria i relacions amb els disruptors 
- innovadors i emprenedors.

Un model de recerca basat en la cooperació, la competència i l’excel·lència

Antoni Gelonch. PhD, Fundació ACE
Lluís Tárraga. PhD, Fundació ACE
Mercè Boada. PhD, Fundació ACE
Agustín Ruiz. PhD, Fundació ACE
Isabel Rodríguez. Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplica-
des

Un dels objectius de Fundació ACE és l’abordatge integral de la recerca 
en demències, en general, i sobre la malaltia d’Alzheimer (MA), en par-
ticular. Per això, fem recerca en aspectes tan diversos com la biologia 
molecular i cel·lular, el diagnòstic, la teràpia i tot allò relacionat amb els 
aspectes eticolegals i d’implicació social. La recerca té com a objectiu 
principal millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, i per això 
desenvolupem una activitat polièdrica amb 4 línies de treball: bàsica, 
aplicada, clínica i social. Els fons provenen de diverses fonts: competi-
tius, propis i provinents de tercers.

Managerial roles in new technology-based firms (NTBFs): preventing from 
a ‘technology bias’

Antoni Olivé Tomàs. IQS School of Management 
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

New technology-based firms (NTBFs) are usually created by entrepre-
neurs with a technical or scientific background. They are highly skilled 
at a given technology but they may not have any business experience. 
Nonetheless, these firms need a balance between technical and mana-
gerial skills in order to succeed. Most technology entrepreneurs focus 
on perfecting a particular technology rather than on the market and 
customer preferences, which worsens the problem. They often have a 
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‘technology push’ view of innovation. There is abundant literature on 
start-up knowledge and on the managerial skills required of entrepre-
neurs. However, little attention is paid to the influence of managers in 
the ‘technology push’ view of innovation in NTBFs. This research is de-
voted to exploring this gap. The case study was chosen as the research 
methodology. Three Spanish NTBFs from the healthcare and the ceramic 
hard coatings industries were studied. It was concluded that the main 
role of managers in NTBFs consists in adopting a market orientation, lim-
iting exploration, and ensuring employees have the necessary skills and 
accomplish their functions. Managers need to partner with experts and 
make sure investors understand the firm’s business model.
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Transformación de los canales de intermediación del ahorro. El papel de 
las fintech. Una especial consideración a los roboadvisors

David Cano Martínez. Socio director de Afi, Inversiones Financieras Glo-
bales.

El endurecimiento de las exigencias de solvencia de las entidades crediti-
cias, en un contexto de tipos de interés en mínimos y de coste de capital 
en máximos, ha intensificado la transformación del sistema de interme-
diación del ahorro en el área euro. Este transita cada vez menos por las 
entidades crediticias, que se ven sustituidas por los mercados de capi-
tales. En consecuencia, las necesidades de financiación se cubren cada 
vez de forma más frecuente mediante la emisión de activos financieros 
como bonos y acciones, en detrimento de los préstamos bancarios. Nos 
estamos acercando, aunque todavía estemos muy lejos, a lo que se ob-
serva en las economías anglosajonas, especialmente en EEUU. Este nue-
vo modelo de ahorro/financiación tiene importantes consecuencias para 
distintos agentes implicados, y no solo las entidades o los mercados, sino 
el sector público, las empresas y, especialmente, las familias. Una mayor 
fracción del ahorro invertido en títulos de renta fija y variable implica la 
asunción de riesgos de liquidez, de mercado y de crédito que, en ocasio-
nes, puede ser desconocido, excesivo y no recomendable. De esta for-
ma, fórmulas de inversión colectiva como los fondos de inversión o los 
ETF se configuran como el vehículo idóneo para la materialización del 
ahorro. Y las fintech, especialmente los roboadvisors, como una opción 
para el asesoramiento y la planificación financiera.

Demografía, riesgo y perfil inversor. Análisis del caso español

Javier Santacruz Cano. Director del IEB Research Modelling Lab. Institu-
to de Estudios Bursátiles.
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

El presente estudio aborda el impacto de los cambios demográficos en 
el perfil de riesgo de los inversores y en la forma de colocar sus activos 
de más a menos riesgo para el caso español. Tomando en consideración 
la evolución del asset allocation familiar hasta la actualidad, se estudia la 
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distribución de la riqueza neta en función de los cambios en el grado de 
aversión al riesgo (porcentaje de cartera financiera invertida en activos 
de riesgo) y cómo evoluciona la función de utilidad a lo largo del ciclo 
vital.

Artificial Intelligence and The Future of Finance

Miquel Noguer i Alonso. Director d’Innovació i Tecnologia a l’Institut 
d’Estudis Financers, professor a ESADE i Columbia University 

We provide in this paper an analysis of how Artificial Intelligence (AI) 
companies are and will be changing the Financial Services Industry. In 
particular two main areas will be disrupted by AI and Machine Learning 
(ML) technologies: Financial Marketing and Investing. 

Both disciplines are in the middle of a big data revolution: larger, struc-
tured and unstructured datasets, modern Data Analysis that makes ex-
tensive use of AI and ML and faster and cheaper computing paradigms.

Financial Marketing is now digital marketing and that means the inevita-
bility of algorithms taking over the value chain process. Consumers want 
a 24/7 easy access to services and products that can be achieved only 
obviously with a high degree of automation. These are uncharted terri-
tories algorithms should help to customize the new digital experience.

Investing is an information processing game, AI and ML will help there 
in modeling unstructured data using Natural language Processing tech-
niques to measure for example sentiment and some Machine Learning 
supervised and unsupervised techniques that allow for more flexibility in 
capturing highly dimensional non-linear data generating processes. All 
models in financial markets obviously should deal with very noisy data 
generating processes possibly non-stationary.

All financial services firms should expand their technology / modeling 
toolbox to these techniques. They will transform finance, the only open 
question is when.
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Revolució digital i fintech: situació actual i principals tendències

Ramon Trias Capella. President d’AIS

En els darrers temps el sector financer està vivint la irrupció de nous ac-
tors que estan ocupant part del l’espai tradicional de la banca formal: 
les fintechs. A dia d’avui, les fintechs tenen un cost operatiu molt menor 
que la banca, ja que no suporten el pes d’una gran infraestructura d’ofi-
cines ni d’un tractament rigorós per part del regulador. La banca formal, 
en canvi, treu profit del seu elevat coneixement dels clients i d’un accés 
molt més barat als diners, gràcies a la política monetària del Banc Central 
Europeu. Actualment, però, sembla que la situació podria començar a 
canviar equilibrant en part les condicions. Què passarà llavors? Aquest 
document analitza el rol de banca i fintechs, així com quina podria ser la 
relació entre elles: competència, compres, fusions?

La disrupción tecnológica ya está aquí. Cómo afecta a las personas, los gobi-
ernos y las empresas

Ignacio de la Torre. Arcano Partners
Joaquín Rivera. Arcano Partners
Leopoldo Torralba. Arcano Partners

Ante la disrupción tecnológica en la que nos encontramos, a través de 
este artículo analizamos el contexto histórico de disrupciones similares 
para así entender los factores tecnológicos subyacentes que explican la 
aceleración en la que estamos, exponiendo las diferentes tecnologías 
que marcan nuestro futuro, la inteligencia artificial ancha y estrecha, in-
ternet de las cosas, blockchain, impresión en tres y en cuatro dimensio-
nes y vehículo autónomo. La disrupción provoca importantísimas conse-
cuencias en forma de destrucción de puestos de trabajo y aparición de 
otros nuevos, lo que convierte a la educación en protagonista absoluta 
como instrumento de adaptación. Exponemos estos procesos y el futuro 
previsible. Aunque, en base a la historia, somos optimistas en cuanto a 
que, a medio plazo, el ser humano será capaz de crear nuevos puestos 
de trabajo suficientes, la realidad es que, en el periodo intermedio, la 
destrucción será más rápida que la creación, especialmente entre las ca-
pas de trabajadores menos cualificados y en los países más pobres. Este 
proceso abre enormes consideraciones sociales que entre todos debe-
ríamos debatir para actuar sobre ellas e intentar minimizar el daño que 
se generará entre los más desfavorecidos.
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Blockchain y Smart Contracts: ¿Cuándo es viable una economía sin inter-
mediarios?

Benito Arruñada. Catedràtic d’Organització d’Empreses. Universitat 
Pompeu Fabra and Barcelona GSE
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

Este trabajo identifica qué valor añade la tecnología blockchain a los pro-
cesos relacionados con la contratación y la propiedad, explorando su po-
tencial y analizando las principales dificultades que encara su aplicación. 
Sostiene que, contrariamente a las concepciones ingenuas que procla-
man el fin de la participación de intermediarios y del propio Estado, las 
aplicaciones de blockchain se basarán en una variedad de especialistas 
dedicados a proporcionar servicios de interfaz, y de perfeccionamien-
to y ejecución contractual, así como intervenciones públicas estándar, 
especialmente en el ámbito de las transacciones reales. Sin estas inter-
venciones públicas, las aplicaciones de blockchain permitirán a lo sumo 
intercambiar derechos personales, en lugar de reales, facilitando tran-
sacciones personales en lugar de aquellas verdaderamente impersona-
les, que son las basadas en derechos reales sobre los activos.

The value of the distant future: Discounting in random environments 

Jaume Masoliver. Catedràtic de Física, Universitat de Barcelona

We analyze how future costs must be balanced against present costs. 
This is traditionally done using an exponential function with a constant 
discount rate. The choice of discount rate can dramatically effect the 
question on what is the value of the future. This is specially critical for en-
vironmental problems such as global warming, and it has generated a con-
troversy as to the urgency for immediate action (Stern, 2006; Nordhaus, 
2007a,b). We briefly review the issue for the nonspecialist and take into 
account the randomness of the economic evolution by studying the dis-
count function of three widely used processes for the dynamics of interest 
rates: Ornstein-Uhlenbeck, Feller and log-normal. We also outline our pre-
vious empirical survey on 14 countries over time spans ranging up to more 
than 300 years. We estimate the parameters of one of the models studied 
(the Ornstein-Uhlenbeck process) and obtain the long-run discount rate 
for all these countries. The long-run discount obtained for stable countries 
(countries that have not suffered periods of destabilizing inflation) sup-
ports the low discounting rate proposed by Stern (2006) over higher rates 
that have been advocated by others (Nordhaus, 2007a,b).
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Gestió activa o passiva? Un esquema de remuneració basat en el “tracking 
error”

Jaume Puig. Economista, actuari i analista financer. CEFA

En aquest escrit tractem la qüestió del debat existent entre la conveni-
ència per als inversors de la gestió activa o de la gestió passiva dels seus 
actius financers, i l’emmarquem dins d’un debat molt més ampli entre la 
Hipòtesi del Mercat Eficient (EMH) i el “behavioral finance”, molt present 
a la comunitat econòmica. Detallem els costos de cadascun dels dos tipus 
de gestió, i els relacionem. Acabem finalment proposant un model de re-
muneració de la gestió d’inversions que vagi en funció del tipus de gestió, 
activa, passiva o semiactiva, que la gestora d’inversions faci, per la qual 
cosa utilitzem el “tracking error”. La finalitat del treball és una millora dels 
sistemes actuals de retribució de la gestió d’inversions, augmentant-ne 
l’eficiència en detriment de friccions que actualment existeixin, com pugui 
ser la gestió passiva a preus d’activa. No es tracta pas de demanar-ne una 
regulació afegida, sinó de fomentar l’autoregulació del sector.

From Technology to Digital: why words matter

Benoît Flamant. Head of Digital Investments de Finaltis

Despite media, investors and economists mostly talking about Technol-
ogy or Tech Companies when addressing digitalization, we will try – and 
hopefully prove – in this paper that digital means much more and far 
outreaches technology. We want to argue that making a clear difference 
between Technology and Digital goes beyond semantics and offers a de-
cisive edge towards getting to grips with the groundshaking impacts of 
the fast-paced emerging or yet to emerge digitalization trends.

We start with a bit of history, first describing how the information tech-
nology (IT) era blossomed in the eighties and nineties, and how best to 
characterize the “Tech” era.

We look at how Apple actually pivoted at breakneck speed to become a 
digital company.

We make the point that the Internet giants that have emerged in the 21st 
century are all digital, which explains why they have grown so fast.



We try to pinpoint the precise date of the shift from Technology to Dig-
ital; 2007, the year of the launch of the iPhone, comes as a strong #1 
suspect.

We describe how the sectorial definition of stock markets is about to 
evolve – the announcement has been made –, now making a clean dis-
tinction between Technology and Digital, in order to stay relevant.

Once stated the structural difference between technology and digital, 
we focus on two economic impacts: the so-called productivity paradox 
and the rising societal issues the digital era fuels.

We indifferently talk of Technology, Tech, Information Technology or IT. 
There are other industries with a strong technology content, notably 
BioTechnology, but we believe that whenever people talk of Tech, they 
refer to IT, unless stated otherwise. On the opposite, we believe that 
AdTech, AgTech, CarTech, FinTech, InsurTech, and RegTech are nothing 
but vertical instantiations of the digital era.

Principios éticos en el mundo financiero

Antonio Argandoña. Profesor emérito de Economía y Ética de la Empre-
sa y titular de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporati-
va, IESE Business School
Luis Torras. Analista financiero GESIURIS, consultor estratégico Instituto 
de Estudios Financieros.
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

La presente nota explora la importancia de los principios éticos en el 
mundo de las finanzas desde una dimensión principalmente personal. 
Para ello, primero se definen y especifican los motivos por los cuales la 
ética es especialmente importante en el sector financiero, en el que a 
menudo se tiene que lidiar con situaciones de asimetría de información o 
acumulación de poder en una de las partes, por poner solo dos ejemplos. 
En segundo lugar, la nota especifica los principios éticos que resulta es-
pecialmente importante tener presentes en las finanzas. La nota cierra a 
modo de conclusión con algunas breves pinceladas sobre las dificultades 
de poner en práctica estos principios.
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¿Analfabetos financieros en la educación obligatoria?

Elisenda Tarrats. Professora de la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya
Núria Arimany-Serrat. Professora de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya
Albert Armisen. Professor de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya

En nuestros tiempos los cambios económicos globales han tenido un 
fuerte impacto en la construcción de los modelos del siglo xxi. Asimismo, 
el ejercicio responsable del consumo precisa desarrollar competencias 
para un uso racional de los recursos económicos. La alfabetización finan-
ciera en este sentido es clave para dotar a la ciudadanía de las adecuadas 
competencias para poder gestionar las finanzas individuales y colectivas, 
a fin de conseguir indicadores financieros equilibrados, huyendo de en-
deudamientos excesivos o sencillamente de la exclusión financiera. De 
esta manera garantizamos que la ciudadanía pueda evaluar con mayor 
efectividad las ganancias o pérdidas potenciales de una determinada 
operación financiera y contribuir al ejercicio de una ciudadanía respon-
sable. Analizamos a continuación si desde la educación obligatoria se 
puede o debe facilitar el proceso de alfabetización económica y finan-
ciera que proporcione las herramientas básicas al futuro ciudadano para 
entender el mundo económico en el que está inmerso. 
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INFRAESTRUCTURES: NIVELL DE DOTACIÓ, 
REPTES I OPORTUNITATS

30 anys d’inversions en infraestructures a Catalunya: balanç i perspectives 
de futur

Cristian Bardají. Director d’Estudis d’Infraestructures, Cambra de Comerç 
de Barcelona
Carme Poveda. Directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç 
de Barcelona

L’objectiu d’aquest treball és doble. En primer lloc, identificar què ha suc-
ceït i què hem après des del darrer Congrés, ara fa 30 anys. Així, s’analit-
za l’evolució al llarg del temps de l’estoc de capital públic del que ales-
hores es coneixia com a infraestructures de transport i ara anomenem 
infraestructures de mobilitat. També es compara l’evolució dels fluxos 
d’inversió entre diferents territoris, només en l’àmbit espanyol. A més, 
s’avalua fins a quin punt la distribució de la inversió en infraestructures 
de transport ha seguit criteris econòmics, d’eficiència i de rendibilitat en 
el cas de Catalunya.

Una vegada completat aquest balanç de situació, el segon objectiu és 
descriure les perspectives que raonablement haurien de guiar el desen-
volupament futur de les infraestructures catalanes, que no passen tant 
per expandir l’estoc disponible com per establir unes regles de bona go-
vernança en totes les etapes del procés: planificació, finançament, exe-
cució i manteniment.

De fet, al nostre entorn el futur apunta cap a una gestió de les infraes-
tructures més enfocada a l’eficiència global del procés i cap a la consoli-
dació i optimització de l’estoc existent. En aquest sentit, la coordinació 
entre les diferents administracions públiques serà un factor clau per a la 
millora dels processos de presa de decisió, l’augment de l’eficiència de 
la gestió del territori i la major previsibilitat en els terminis de posada en 
servei de les infraestructures.

Així doncs, la ponència consta de quatre apartats. En el primer es fa un 
repàs de quina era la situació i el debat de les infraestructures de trans-
port l’any 1988, quan es va celebrar l’anterior Congrés d’Economia de 
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Catalunya. En el segon apartat es presenta una revisió històrica dels prin-
cipals aspectes que han estat objecte de debat en l’anàlisi de les infra-
estructures al llarg dels darrers 30 anys. En el tercer, es fa un balanç de 
l’evolució de les infraestructures de mobilitat al llarg dels darrers 30 anys, 
a través dels cinc vectors que defineixen el nostre model. Finalment, en 
el quart apartat s’introdueixen, en forma de conclusions, una sèrie de 
reflexions de futur atenent a tot el balanç fet als apartats precedents, i 
es presenten els reptes més importants a què s’enfronta la governança 
de les infraestructures.

Infraestructures de transport i creixement econòmic

Anna Matas. Departament d’Economia Aplicada, UAB
Josep-Lluís Raymond. Departament d’Economia i Història Econòmica, 
UAB

Aquest treball mostra que una millora en les infraestructures viàries té 
un impacte positiu en el creixement econòmic d’un territori, mesurat a 
partir del volum d’inversió privada en béns d’equipament. L’estudi tam-
bé posa de manifest que l’ús de la política d’infraestructures com a po-
lítica regional genera una pèrdua en termes d’eficiència. Així mateix, es 
calcula l’impacte sobre el creixement del PIB a llarg termini distingint en-
tre diferents nivells de renda provincial i, en particular, per a Barcelona, 
Girona, Tarragona i Lleida. Paraules clau: infraestructures, potencial de 
mercat, eficiència.

La millora institucional en el procés de selecció i avaluació de projectes 
infraestructures

Daniel Albalate. Professor de la Universitat de Barcelona. Investigador 
de l’Observatori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de la Uni-
versitat de Barcelona
Germà Bel. Professor de la Universitat de Barcelona. Investigador de 
l’Observatori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de la Universi-
tat de Barcelona 
Xavier Fageda. Professor de la Universitat de Barcelona
Albert Gragera. Professor de la Universitat de Barcelona. Investigador 
de l’Observatori d’Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de la Uni-
versitat de Barcelona
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El marc institucional en què es realitza l’avaluació de projectes d’in-
fraestructures condiciona en gran mesura la seva qualitat i el seu pa-
per en la presa de decisions. Entre els factors que tenen un impacte 
sobre la qualitat de l’avaluació destaquen: qui és el responsable de 
l’avaluació, qui n’assumeix el cost, qui finança l’actuació, qui defineix 
els objectius i el procés, la seva estandardització i el grau de transpa-
rència. Aquest article analitza el paper d’aquests factors institucio-
nals sobre els incentius, biaixos i resultats dels processos d’avaluació 
de tres projectes d’infraestructures realitzats en el marc de les admi-
nistracions catalanes.

Impacte de les noves tecnologies en la mobilitat i les infraestructures de 
transport

Jonatan Calafí. Coordinador de mobilitat, Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos –alguns en diuen 
quarta revolució industrial– que tenen com a element comú la ràpida 
aparició i penetració de tecnologies disruptives, que generen necessitats 
avui difícils d’imaginar, que modifiquen patrons de consum, que encu-
nyen gegants tecnològics i empetiteixen empreses centenàries.

Entre els principals avenços que poden incidir en la mobilitat i les infra-
estructures del futur podem destacar l’arribada del vehicle autònom, 
elèctric i compartit, el big data, l’internet de les coses, la intel·ligència 
artificial, la sensorització, els sistemes intel·ligents de transport, les no-
ves energies i l’electrificació de la mobilitat, les impressores i la fabricació 
3D, la digitalització, els nous materials més sostenibles i durables, la mo-
bilitat com a servei, el comerç electrònic, el teletreball, la robotització, 
l’economia col·laborativa o el blockchain.

En una perspectiva històrica, els elements protagonistes dels aven-
ços eren el mitjà de transport i la infraestructura: el vaixell i el port, 
la màquina de vapor i la xarxa ferroviària, l’automòbil i la carretera, 
l’avió i l’aeroport. La naturalesa dels nous canvis fa plausible que si-
guin molt més intensos en els patrons i en la manera com avui ente-
nem la mobilitat que no pas en l’aparició de nous mitjans de transport 
i xarxes d’infraestructures físiques. Cada revolució té els seus mitjans 
propis de transport i segurament en aquesta el mitjà de transport si-
gui el digital.
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Noves perspectives per al finançament del transport públic. Què podem 
fer a Catalunya?

Mateu Turró. Catedràtic de Transport de l’Escola TS d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports (UPC)

La ponència analitza els canvis substancials que es preveuen en la mobi-
litat urbana i com cal actuar amb un planejament que incorpori el model 
tarifari, factor fonamental per aconseguir l’equilibri entre l’ús del vehicle 
privat i del transport públic per tal d’assolir els objectius desitjats de 
qualitat de vida. Això implica inversions en transport col·lectiu que cal 
finançar i recursos per cobrir els dèficits d’operació del sistema, que ten-
deixen a créixer amb aquestes inversions.

S’argumenta que el sistema global de mobilitat urbana, a través dels pa-
gaments dels usuaris i diverses taxes i impostos, genera prou recursos 
per finançar tot el sistema, però cal trobar solucions raonables i innova-
dores per millorar l’eficiència del sistema i assegurar-ne la sostenibilitat 
financera. Es plantegen algunes propostes per a Catalunya, en particular 
la creació d’una Agència Catalana de la Mobilitat.

Mobilitat urbana a la Regió Metropolitana de Barcelona. Situació actual, 
tendències i perspectives futures

Sergi Saurí. Director del CENIT

Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment 
de la mobilitat, paral·lel al creixement econòmic, que converteix la con-
gestió i, per consegüent, la pol·lució en un dels principals problemes de 
les ciutats. I en un context en què la qualitat de vida a les ciutats s’està 
convertint, sens dubte, en l’eix vertebrador de les polítiques municipals. 

Al mateix temps, s’estan produint en els darrers anys dos importants 
transformacions: canvi en el model energètic en la mobilitat i un desen-
volupament vigorós de les tecnologies de les comunicacions i de la infor-
mació. Transformacions que estan tenint i tindran encara una incidència 
no menyspreable en el comportament i gestió de la mobilitat. 

L’objectiu de la ponència és analitzar la mobilitat urbana en les principals 
ciutats de Catalunya, i especialment en l’àmbit de la Regió Metropolitana 
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de Barcelona, des de l’òptica de la quantia de desplaçaments i reparti-
ment modals fins a l’impacte econòmic i ambiental de la mobilitat. L’anà-
lisi inclourà, així mateix, les tendències i perspectives de canvi en l’àmbit 
de la mobilitat, fruit, en gran part, d’aquestes transformacions indicades. 

El sòl per a activitats econòmiques: aportacions per a l’increment de la 
competitivitat del territori i de les empreses

Miquel Morell. Economista
Agustí Jover. Economista

El present treball identifica els reptes dels sòls per a activitats econò-
miques a Catalunya que, a grans trets, poden resumir-se en una realitat 
actual caracteritzada per l’obsolescència de molts polígons existents, la 
dificultat per a la seva posta al dia, la presència de sòls per a activitat eco-
nòmica en territoris poc competitius en termes territorials i en termes 
de la racionalitat econòmica, o bé territoris amb dèficits de disponibili-
tat de parcel·les de superfície que encaixi amb el mercat. Realitat actual 
que té a veure, entre altres factors, amb un procés de producció de sòl 
basat fins a dia d’avui en una cadena de valor més focalitzada en la pro-
ducció de nou sòl (creixements en extensió), que no pas en la gestió i/o 
renovació dels espais en sòl urbà consolidat (processos de regeneració i 
renovació urbana). El treball apunta línies d’actuació que tinguin per ob-
jectiu l’increment de la competitivitat del territori a partir de l’anàlisi de 
l’oferta de sòl per a activitats econòmiques arreu de Catalunya, la cadena 
de valor de la transformació urbanística del sòl, la legislació urbanística, 
i la gestió operativa dels sòls d’activitat econòmica. Paraules clau: urba-
nisme, planejament urbanístic, sòl industrial, regeneració i renovació ur-
bana, Business Improvement Districts.

La gestió del servei públic d’abastament d’aigua a Catalunya

Francesc Camps Xicart. Llicenciat en ciències econòmiques i empresari-
als. Adjunt a gerència. Coordinació economicofinancera. Agència Catala-
na de l’Aigua

El subministrament d’aigua a poblacions és i ha estat sempre un servei 
imprescindible per al desenvolupament de la vida urbana. En aquest tre-
ball proporcionarem una visió general d’aquest servei a Catalunya, veu-
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rem com està ubicat en l’anomenat cicle integral de l’aigua, en quines fa-
ses es divideix, qui són els destinataris del servei, quines administracions 
hi tenen competències, quines formes de prestació del servei existeixen 
i quins avantatges i inconvenients presenten cadascuna d’elles, quantes 
empreses es dediquen a la distribució d’aigua, com s’estableixen les tari-
fes del servei, quantes tarifes de subministrament hi ha i com es regulen, 
així com quins són els principals reptes als quals s’enfronta aquest servei 
i quines oportunitats de millora s’hi presenten des, del punt de vista de 
l’interès general. 

En definitiva, aquest treball pretén aportar diferents elements de refle-
xió sobre la prestació d’un servei públic essencial per al benestar de les 
persones i per a la competitivitat d’una bona part de les empreses del 
país i, en la mesura del possible, aportar certs criteris que puguin ser útils 
per a la regulació del servei públic d’abastament d’aigua. 
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EL MEDI AMBIENT EN EL PRESENT I EN EL FUTUR

La valoración económica de los ecosistemas en la gestión del medio natural

David Álvarez. Director ejecutivo de Ecoacsa Reserva de Biodiversidad S.L.

Tal y como sucedió con el Informe Stern, que supuso un importante cam-
bio de actitud de la comunidad internacional respecto al cambio climático, 
el informe TEEB supuso un antes y un después en la puesta en valor de la 
biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas. Este cambio de actitud 
se produjo, en parte, gracias a la consideración de la valoración económica 
de los servicios de los ecosistemas y la importancia que su conservación y 
evitar su pérdida representa para el conjunto de la sociedad.
Integrar la valoración económica en la gestión de las infraestructuras 
verdes se convertirá a corto plazo en una necesidad para cubrir las de-
mandas de la sociedad, y gracias a herramientas como el Protocolo de 
Capital Natural que permiten armonizar las metodologías existentes, 
este proceso se podrá llevar a cabo de manera reglada.

Balanços i patrimonialització ambiental: per un model econòmic postin-
dustrial

Dr. Ramon Folch. President d’ERF, col·legiat d’Honor del Col·legi d’Eco-
nomistes de Catalunya

No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, 
les lleis de l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com 
sempre ha fet. El problema és el desacoblament entre el moment am-
biental i la forma de concebre i desenvolupar l’activitat extractiva, pro-
ductiva i consumptiva. És un problema de model econòmic; l’actual és 
ambientalment insostenible. En efecte, basem la nostra macroestratè-
gia econòmica en l’ampliació constant de capital, cosa que ens porta a 
la demanda il·limitada i creixent de recursos. Altrament, substituïm les 
amortitzacions ambientals amb una estratègia d’externalització cons-
tant de disfuncions. El model econòmic respon a un paradigma obsolet 
en haver-se magnificat els paràmetres que eren irrellevants en la matriu 
conceptual del passat. La identificació, valoració i incorporació en els ba-
lanços dels actius ambientals i la reinternalització de costos inherent a la 
idea de l’economia circular, inclosos els serveis ambientals, podria ser un 
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camí. No és tasca d’ecòlegs, com jo mateix, sinó d’economistes ambien-
talment informats, com la majoria del plausibles lectors d’aquestes con-
sideracions: han de ser enteses com una estimulant provocació benigna, 
més que res.

La economía azul: la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza

Iolanda Piedra Mañes. Presidenta de honor Federación Española de Em-
presarios del Mar-IVEAEMPA. Presidenta del Clúster Marítimo de las Islas 
Baleares. Miembro del Ejecutivo del Comité Consultivo MEDAC-CE. Coor-
dinadora de la Economía Azul por Pimec

El crecimiento azul puede verse obstaculizado por las presiones que la ac-
tividad humana realiza en mares y océanos, y las interferencias que se pro-
vocan entre actividades que rivalizan por un entorno espacial marítimo.

La ponencia realiza un análisis sobre los modelos de gobernanza y su 
grado posible de eficacia, a través de un largo recorrido que va desde la 
Política Marítima Integral, la Planificación Marítima Espacial y los Planes 
de Acción desarrollados en el Atlántico para detenerse en el plan West-
MED del Mediterráneo. Reflexiona y aporta opinión sobre el “modelo 
de gobernanza” que puede resultar más eficaz para ser adoptado en el 
Mediterráneo occidental.

Reflexions a partir de l’experiència de vint anys

Joan Antoni Solans. Arquitecte. Exdirector general d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya (1980-2000)

L’autor efectua unes reflexions molt personals sobre la seva dilatada ex-
periència i els efectes econòmics de les polítiques d’urbanisme.

Catalunya ciutat 2030: territori creatiu, paisatge emprenedor, valors i reptes

Francesc Muñoz. Director de l’Observatori de la Urbanització de la UAB

El creixement de la urbanització ha fet que les antigues ciutats, física-
ment acotades en el territori, legalment limitades en la seva extensió 
i clarament identificables com a excepcions en un paisatge agrícola o 
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natural sense urbanitzar, s’hagin multiplicat sobre un espai que ja ha 
esdevingut metropolità de manera definitiva. Així, les formes urba-
nes i els paisatges canònics de referència que sempre hem associat 
a la ciutat –els carrers, els edificis, els llocs de consum–, s’han acabat 
fent omnipresents i avui apareixen fins i tot en aquells territoris que 
fins ara no havien estat urbanitzats; i amb ells també han aparegut 
aquelles funcions urbanes –del comerç al transport passant per l’oci 
i el turisme– que són avui dia part de la realitat quotidiana d’un espai 
urbanitzat, lax i extens, on els usos urbans s’hibriden amb les preexis-
tències del territori.

La conclusió final de tot això no pot ser una altra: conceptes com 
camp i ciutat, entesos de manera antònima durant el segle passat, 
es mostren avui més aviat com a moments diferents d’un mateix i 
homònim relat.

L’article analitza la urbanització regional dispersa a Catalunya, les conse-
qüències en la mobilitat o la homogeneïtzació de paisatges copy & paste 
i advoca per la gestió d’aquells elements i característiques del territori 
que millor representen el que cada lloc té d’específic i peculiar per fer 
part d’una nova agenda per a la sostenibilitat cultural dels territoris me-
tropolitans a partir de la gestió adequada dels seus paisatges.

Determinants ambientals de la salut en l’entorn urbà

Jordi Sunyer. Cap del Programa de Salut Infantil d’IS Global
Mireia Gascón. Postdoctoral Fellow d’IS Global

La salut pública ha esdevingut un motor de renovació de les ciutats i 
de creació de nous models d’urbanisme i mobilitat. L’article analitza 
els resultats de l’estudi “Urban and Transport Planning Related Ex-
posures and Mortality: A Health Impact Assessment for Cities”, en el 
qual es va fer una avaluació de l’impacte en la salut (HIA en anglès) 
per a la ciutat de Barcelona. Bàsicament, es va estimar el nombre de 
morts prematures evitables si a Barcelona es complissin les recoma-
nacions internacionals d’exposició per a l’activitat física, la contami-
nació atmosfèrica, el soroll, la calor i l’accés als espais verds. És a dir, 
què passaria si aconseguíssim una ciutat amb uns estàndards de qua-
litat ambiental iguals als recomanats per l’OMS o altres fonts solvents 
de la literatura científica? 
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Valoració socioeconòmica de l’espai públic alliberat de trànsit

Andreu Ulied. Soci-director MCRIT. Doctor en enginyeria per l’Escola 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPC i màster en Urbanisme 
per l’Escola d’Arquitectura de Harvard GSD
Oriol Biosca. Soci-consultor MCRIT. Enginyer per l’Escola d’Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports, UPC

L’article se centra a explorar una qüestió clau per a la comprensió i avalu-
ació de projectes de mobilitat urbana: el valor de l’espai públic alliberat 
del trànsit motoritzat i destinat a altres usos

L’interès d’analitzar aquesta qüestió és fruit del procés d’avaluació en els 
estudis previs del projecte de Connexió del Tramvia a la Diagonal, l’any 
2016, realitzat per part d’MCRIT per a l’Ajuntament de Barcelona.

L’article es basa en l’estudi dut a terme per MCRIT/Multicriteri SL per a 
l’Ajuntament de Barcelona (BIMSA) sobre la mateixa qüestió (2017), diri-
git per Oriol Altisench i Pere Macias.

A les seccions següents s’introdueixen breument els antecedents considerats.

Energía Limpia para todos los Ciudadanos: ¿hacia dónde va Europa?

Joan Batalla. Director general Funseam
Maite Costa Campi. Catedràtica d’Economia i directora de la Càtedra de 
Sostenibilitat Energètica de la UB
Xavier Massa-Camps. Investigador de la Càtedra de Sostenibilitat Ener-
gètica de la UB

El cambio climático es un hecho fuera de duda que requiere de una tran-
sición energética que avance hacia una economía descarbonizada en un 
escenario a medio y largo plazo, con objetivos a 2030 y 2050. 

Con este objetivo, el pasado día 30 de noviembre vio la luz el esperado 
paquete legislativo de energía y clima de la Comisión Europea, bajo el tí-
tulo de “Energía Limpia para todos los Ciudadanos”. Iniciativa comunita-
ria que comprende varias propuestas de Directivas, Reglamentos y otros 
documentos que marcarán el rumbo de la política energética de la Unión 
en los próximos años. La redacción final de todas estas propuestas, en 
estos momentos en fase de análisis y debate en el Parlamento europeo, 
sin duda será la herramienta clave para cumplir con los objetivos marca-
dos por la Unión Europea que emanan del Acuerdo de París de 2016. 
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Una indudable apuesta política por el liderazgo de la Unión Europea en 
la transición hacia un sistema energético cada vez más respetuoso con 
el medioambiente, dando prioridad a la eficiencia, al desarrollo de reno-
vables y al papel dinamizador del consumidor en el funcionamiento del 
mercado eléctrico. Un proceso que debe ser visto como un campo de 
oportunidad y progreso en la medida que afecta a multitud de sectores 
como el energético, transporte, industria, edificación, etc. y que exige de 
un análisis detallado de sus potenciales implicaciones económicas, socia-
les y medioambientales.

El futur del mercat elèctric davant la transició energètica

Maite Costa Campi. Catedràtica d’Economia i directora de la Càtedra de 
Sostenibilitat Energètica de la UB
Xavier Massa-Camps. Investigador de la Càtedra de Sostenibilitat Ener-
gètica de la UB
Elisa Trujillo-Baute. Investigadora de la Càtedra de Sostenibilitat Energè-
tica de la UB
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

La transición energética introduce importantes cambios en el funcio-
namiento y regulación del sector. Los compromisos ambientales de la 
Unión Europea han consolidado las fuentes de generación renovable. 
Esta situación comporta una caída del precio del mercado diario (spot), 
una mayor volatilidad y un cambio en la composición de las tecnologías 
casadas al quedar las convencionales desplazadas. El debate se centra 
en cómo debe diseñarse el mercado eléctrico ante este nuevo escenario 
para que el precio garantice las señales adecuadas a la inversión a largo 
plazo y no se pongan en riesgo la garantía de suministro y el propio obje-
tivo de aumento de la energía renovable.

The Decarbonised Electricity System of the Future: The ‘Two Market’ Ap-
proach

Malcolm Keay. Senior Research Fellow, Oxford Institute for Energy Studies
David Robinson. Senior Research Fellow, Oxford Institute for Energy Studies

This paper explains why current electricity markets are not fit for pur-
pose and proposes a new consumer-driven two-market design to sup-
port very high penetrations of intermittent renewable energy. The struc-
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ture encourages demand flexibility; enables consumers to choose what 
mix of energy they wish to purchase from the two markets (as available 
renewable energy or on demand flexible energy); encourages them to 
shift their demand to the as available market (and to acquire storage 
and other load-shifting appliances); provides a market-basis for financ-
ing flexible plant; and offers an exit strategy for government subsidies 
to renewables and flexible plants.

This publication may be reproduced in part for educational or non-profit 
purposes without special permission from the copyright holder, provided 
acknowledgment of the source is made. No use of this publication may be 
made for resale or for any other commercial purpose whatsoever without 
prior permission in writing from the Oxford Institute for Energy Studies.

Transició Energètica. L’energia del futur a l’agenda política del present

Assumpta Farran. Directora ICAEN

El món s’enfronta a un canvi de paradigma en què el sistema energètic 
centenari, centralitzat, fòssil, nuclear i contaminant pot donar pas a un 
nou model distribuït, digital, democràtic i renovable. Som davant d’una 
transició energètica o d’una disrupció tecnològica? Interconnexió de ba-
teries residencials convertides en plantes virtuals de generació, comuni-
tats solars que intercanvien energia amb tecnologia blockchain, vehicles 
elèctrics que aporten electricitat a una xarxa bidireccional i intel·ligència 
artificial per garantir que la demanda és el mecanisme de flexibilitat a la 
generació renovable intermitent. I l’energia solar com a revulsiu del canvi.

Catalunya és a punt per crear l’ecosistema legal, territorial, econòmic i 
social que ho faci possible?

Certificació de l’eficiència energètica; avantatges

Ramon Garriga. Exdegà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalu-
nya, ex director de l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) i 
membre del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya

La Unió Europea ha estat capdavantera en la lluita per reduir l’emissió 
de gasos d’efecte d’hivernacle, que són factor determinant en l’escalfa-
ment del planeta. El treball vol posar de manifest com des dels primers 
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moments en què s’inicia aquesta lluita, la millora de l’eficiència energè-
tica n’és un element clau. Per això, després d’una breu introducció, a 
l’apartat 1 es fa un repàs de les directives i comunicacions més impor-
tants que la UE ha anat publicant relatives a l’energia i el canvi climà-
tic. Aquest apartat acaba esmentant diferents àmbits on es pot millorar 
aquesta eficiència energètica, però l’objectiu del treball és entrar amb 
més detall en què pot aportar l’auditoria i la certificació en aquesta tasca. 
Les certificacions que s’analitzen són les aplicables a indústries i orga-
nitzacions (apartat 2), a productes (apartat 3) i als edificis (apartat 4). 
A l’apartat 5 es presenten dades globals i locals relatives a l’eficiència 
energètica i a les certificacions, i a l’apartat 6 es fan unes reflexions finals 
a títol de conclusions i recomanacions.

El edificio nZEB, el nuevo modelo arquitectónico que consuma cero: la ex-
periencia de Picharchitects

Mauro Manca. Dept. de pichenergy de Picharchitects
Jordi Paris. Dept. de pichenergy de Picharchitects
Felipe Pich-Aguilera. Dept. de pichenergy de Picharchitects 
Teresa Batlle. Dept. de pichenergy de Picharchitects
Daniel Oncins. Dept. de pichenergy de Picharchitects

Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis 
y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años, 
por Picharchitects, empresa pionera de la arquitectura sostenible en 
España. Las conclusiones muestran que la propia arquitectura, an-
tes que la maquinaria añadida, es el vector principal en la obtención 
de edificios nZEB y un parámetro determinante para la obtención de un 
modelo constructivo coherente en términos de calidad, coste y beneficio 
económico, en el contexto actual en el cual el sector de la edificación es 
responsable del 40% del consumo global de energía.

Dels edificis d’energia nul·la als Ecodistrictes

Francesc Bonvehí i Vila. Enginyer industrial, expert independent de la 
Comissió Europea en Ecobuildings i Sistemes Energètics Sostenibles

Els conceptes d’edifici d’energia neta nul·la o quasi nul·la fan referència al 
balanç de l’energia necessària per mantenir un edifici en condicions de de-
senvolupar-hi alguna activitat; aquesta energia es coneix com a energia re-
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gulada. Per aconseguir les fites de la UE indicades a les diferents directives 
europees sobre edificació i eficiència energètica és urgent efectuar la trans-
posició completa de la Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 
de la Comissió Europea. Les limitacions inherents a l’aprofitament del po-
tencial de l’eficiència energètica als edificis fan necessari, per assolir els ob-
jectius comunitaris de descarbonització de l’economia, plantejar-se actuaci-
ons a escala d’unitats urbanes, més enllà de l’edifici mateix. Si es prenen les 
iniciatives adients, el mercat elèctric podrà proveir energia econòmicament 
competitiva, mediambientalment compatible i socialment inclusiva. Parau-
les clau: dret al sol, certificats energètics, paradoxes energètiques, genera-
ció distribuïda, paritat de xarxa. Barcelona 28 de febrer de 2018.

Primeres matèries minerals crítiques: una visió en el context dels recursos 
geològics globals i de Catalunya

Joaquín A. Proenza. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia 
Aplicada, Universitat de Barcelona. Professor titular d’universitat
Joan Carles Melgarejo. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geo-
logia Aplicada, Universitat de Barcelona. Professor titular d’universitat

Les matèries primeres minerals considerades crítiques són crucials per 
a l’economia d’Europa; són imprescindibles per a la indústria que fabri-
ca una àmplia gamma de productes utilitzats en la vida quotidiana i per 
les tecnologies modernes. L’accés fiable i sense restriccions a aquestes 
primeres matèries és una preocupació creixent a la UE. El reciclatge dels 
recursos existents, encara que s’aconseguís que fos 100% eficient, no pot 
satisfer totes les necessitats. En aquesta contribució presentem una vi-
sió sobre les primeres matèries minerals crítiques des d’una perspectiva 
dels recursos globals i de Catalunya.

Por una economía inspiral, más allá de la economía circular

Antonio Valero. Director Instituto CIRCE, Universidad de Zaragoza. 
Miembro pleno del Club de Roma

El vocablo “Economía Circular” es confuso, pues no es teoría económica, 
ni es circular. A pesar de ello, es necesario defenderlo pues es una revo-
lución en la manera de proceder con los recursos naturales. El objetivo 
de este artículo es reflexionar sobre el impacto de la EC en la Economía 
convencional y en la Contabilidad global de los recursos naturales, y plan-
tear una visión ecointegradora de dichos recursos.
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L’economia circular com a alternativa al model productiu

Pere Torres. Director general de l’Autoritat Metropolitana del Transport

D’un temps ençà, l’economia circular ha guanyat protagonisme mediàtic i 
discursiu. Tanmateix, molt sovint és presentada com una alternativa més 
sostenible a la gestió de residus, amb un enfocament que difereix poc del 
model convencional de les 3 R. En realitat, però, els principis de l’economia 
circular s’orienten a substituir radicalment les bases que han sustentat el 
model de producció industrial. La contribució pretén subratllar la neces-
sitat de centrar adequadament els reptes de l’economia circular com un 
nou mode productiu i aportar criteris sobre els canvis tecnològics, fiscals, 
legals i corporatius, entre d’altres, que hauria d’impulsar.

La contribució d’una gestió eficient dels residus al foment de l’economia 
circular

Josep Maria Tost i Borràs. Director de l’Agència de Residus de Catalunya, 
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

L’economia circular és un model econòmic i productiu que estableix que 
qualsevol residu és un recurs. A Catalunya s’ha plantejat un horitzó del 
60% de recollida selectiva per al 2020 i, tenint en compte que actualment 
s’està en el 38%, cal avançar en les estratègies per millorar aquests resul-
tats. El document repassa les diferents normatives europees, l’impacte 
econòmic de l’aplicació de polítiques relacionades amb l’economia cir-
cular i descriu les estratègies de la Generalitat al respecte i alguns casos 
d’aplicació pràctica, com la borsa de subproductes o el de Manresa en 
Simbiosi. Així mateix, repassa els ajuts disponibles per a la prevenció de 
residus i la fiscalitat aplicable.

Límites y posibles efectos de la fiscalidad ambiental

Amelia Díaz. Professora del Departament d’Economia de la Universitat de 
Barcelona

Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de 
ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los dife-
rentes países, la crisis económica alteró esta situación de forma notable.
Es necesario analizar los efectos de la fiscalidad ambiental y si su aplicación 
práctica cumple con lo fijado por la Unión Europea:
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•  No afectar a la competitividad.

•  No incrementar la carga fiscal, sino redistribuirla.

•   Tener como objetivo básico el cambio de conductas y no la recaudación 
en sí misma.

•   No suponer un obstáculo o un factor para la instalación de empresas en 
función del territorio.

La fiscalitat com a instrument de política ambiental

Ignasi Puig. Cap de projectes. ENT Medi Ambient i Gestió
Jordi Roca Jusmet. Catedràtic d’Economia. Universitat de Barcelona.

La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen 
sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat 
es donen problemes d’eficiència i d’equitat. Una eina potent per actuar 
front aquesta problemàtica és la fiscalitat ambiental. Catalunya ha estat 
capdavantera en fiscalitat sobre els residus i sobre l’aigua, però no així 
en altres àmbits (sòl, contaminació atmosfèrica, etc.), en els quals hi ha 
un ampli recorregut. La contribució descriurà la situació de partida i plan-
tejarà algunes possibilitats d’actuació en matèria de fiscalitat ambiental.

Drivers of eco-innovations in Catalonian firms

Elisenda Jové-Llopis. Department of Economics, Universitat Rovira i  
Virgili
Agustí Segarra-Blasco. Department of Economics, Universitat Rovira i 
Virgili
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

The aim this paper is to study how Catalan firms design innovative proj-
ects with the aim of reducing environments impacts. From an exhaustive 
sample of Catalan manufacturing firms taken from the Community Inno-
vation Survey for the period 2008-2015, and using a random logit model, 
we examine the drivers of environmental motivations for those firms that 
have innovated. Our empirical results suggest that regulations together 
with the need for efficiency through cost saving or organizational inno-
vations, internal R&D efforts and firm characteristics such as size, are the 
main determinants influencing the environmental innovation strategy.
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La Paradoja de la Desigualdad en la Era de la Disrupción

Xavier Ferràs. Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Univer-
sitat de Vic

La digitalización es la fuerza de cambio existente tras la revolución 
tecnológica de nuestros tiempos. La capacidad humana de capturar 
información del entorno, convertirla en una secuencia codificada de 
bits, procesarla y transmitirla instantáneamente ha transformado las 
bases de la economía y de la sociedad. Una oleada de tecnologías 
disruptivas, de base digital, están llegando a la vez, realimentándose 
entre ellas (internet of things, big data, inteligencia artificial, 3D prin-
ting). La resultante puede ser un mundo de abundancia, casi utópico. 
Sin embargo, la desigualdad y el conflicto parecen extenderse en las 
economías avanzadas. El presente artículo pretende profundizar en 
las causas de los desequilibrios económicos y sociales que genera el 
nuevo capitalismo digital, e introduce un modelo teórico basado en 
cuatro fuerzas financieras y económicas que permiten entender los 
desequilibrios creados.

Beyond digital transformation index yield. European Digital Flash

Ferran Herraiz Faixó. Business Department. Faculty of Economics & Bu-
siness (Universitat de Barcelona)

Las economías quieren digitalizarse y para ello vigilan con atención 
la evolución de sus indicadores digitales. En este modo de vigilancia, 
algunos países se encuentran sumergidos en cierta “obsesión” por 
la carrera digital y quieren ganar etapas en el corto plazo, sin darse 
cuenta de que corren el riesgo de perder la carrera de fondo por des-
cuidar impulsar otros vectores. Este trabajo pretende descubrir los 
desequilibrios que se están produciendo entre los niveles de digita-
lización de los países que conforman la Unión Europea. La investiga-
ción concluye que el espectro del análisis digital debe incluir también 
el ecosistema al que afecta.
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El paper de la tecnologia blockchain en les economies transformadores

August Corrons Giménez. Professor dels Estudis d’Economia i Empresa 
de la Universitat Oberta de Catalunya 
Aquesta ponència es publicarà a una revista especialitzada 

L’Economia Social i Solidària és un àmbit socioeconòmic basat en tres 
grans eixos vertebradors que determinen el seu caràcter transformador: 
la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats huma-
nes i el compromís amb l’entorn.

La tecnologia blockchain encapçala un àmbit des del qual s’està revolucio-
nant el desenvolupament futur de les economies i les societats, amb un po-
tencial capaç de transformar tant la indústria i els serveis, com les relaciones 
socials.

En aquest treball es pretén analitzar precisament si ambdós àmbits com-
parteixen valors, principis i objectius o si, per contra, són del tot incom-
patibles entre si.

La digitalización del entorno de trabajo: la llegada de la robótica, la auto-
matización y la inteligencia artificial (RAIA) desde el punto de vista de los 
trabajadores. Una revisión exploratoria. Una revisión exploratoria

Rosanna Terminio. Investigadora independent
Eva Rimbau-Gilabert. Professora de recursos humans a la Universitat 
Oberta de Catalunya

Robotics, automation and artificial intelligence (RAAI) are changing how 
work gets done, but there’s a shortage of research on their impact from 
the employee’s perspective. Therefore, we conducted a scoping review 
to explore the existing research to support policymakers’ as well as man-
agers’ decisions and to stimulate further research on the aspects that 
have received less attention. The main conclusions are the following: a) 
the majority of employees seem not to be aware of the major chang-
es that will occur and do not feel threatened; b) the service industries 
are probably going to be most affected and therefore further studies 
addressing different sectors and occupations are needed; c) involving 
employees in the transition process may give good results and reduce 
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social cost; d) a significantly different perception is observed between 
employees from Europe and USA and those of Asia - Pacific and Latin 
America; e) companies should focus on how to train their employees 
with appropriate skills, which would encourage positive attitudes and 
behaviours from employees.

Coneixement, robòtica i productivitat a la PIME industrial catalana: evi-
dència empírica multidimensional

Joan Torrent-Sellens. Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la 
Universitat Oberta de Catalunya
Ángel Díaz-Chao. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universidad Rey Juan Carlos

Aquest treball estudia els nous models de productivitat de la PIME indus-
trial catalana, en especial el paper dels fluxos de coneixement (R+D, in-
novació i usos d’Internet) i l’ús de la robòtica. A través de dades de panell 
per a unes 250 PIMES industrials en el període 2002-2014, i utilitzant una 
metodologia de models d’equacions estructurals, la investigació obté 
quatre resultats principals. Primer, l’evolució de la productivitat i l’ocu-
pació ha estat molt positiva, cosa que no suggereix l’existència d’una 
recuperació econòmica sense creació d’ocupació (jobless recovery). Tot 
i això, la robotització sí que hauria generat millores d’eficiència amb un 
cert efecte reemplaçament del factor treball. Segon, els usos de la robò-
tica determinen un grup reduït de relacions de complementarietat amb 
els fluxos de coneixement. Específicament, amb la innovació de procés 
i organitzativa, i amb l’avaluació, l’assessorament i el reclutament de 
persones per gestionar el canvi tecnològic. Tercer, la robòtica no té un 
efecte directe en l’explicació de la productivitat de la PIME industrial. I, 
quart, els efectes de la robòtica sobre la productivitat són indirectes i 
s’estableixen a partir de la seva relació de complementarietat amb els 
fluxos de coneixement. Les PIMES industrials que usen robots presenten 
un model explicatiu de la productivitat més sofisticat i equilibrat, amb 
efectes determinats pel coneixement, el factor treball, les exportacions i 
l’accés a recursos financers especialitzats. Paraules clau: robòtica, conei-
xement, transformació digital, PIME industrial, productivitat.
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Quina relació hi ha entre el model econòmic d’una plataforma d’Economia 
Col·laborativa i la seva governança?

Mayo Fuster Morell. Directora de Dimmons, IN3 – UOC
Ricard Espelt. Investigador, IN3 – UOC.

L’Economia Col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la pro-
ducció de capital i mà d’obra entre grups distribuïts recolzats per una 
plataforma digital, està creixent ràpidament i exponencialment. El seu 
desenvolupament planteja una sèrie de desafiaments:

-   L’expectativa generada al voltant de les iniciatives d’EC els augura que 
contribuiran a un desenvolupament sostenible de la societat que, al 
mateix temps, no sempre contribueix als béns comuns i a una demo-
cratització de l’economia.

-   Mentre que una declaració de la Unió Europea del gener de 2014 
subratlla la capacitat d’innovació i d’aportació a l’ecologia de l’EC, és 
necessària una revisió holística de l’avaluació d’aquestes iniciatives per 
considerar el seu paper en la transformació social, econòmica i medi-
ambiental de la societat.

-   L’impacte pertorbador del model EC més conegut, el de les corporaci-
ons com Uber i Airbnb, suscita una enorme controvèrsia, mentre que hi 
ha models alternatius reeixits, com ara els comuns digitals i el coopera-
tivisme de la plataforma, que han rebut una atenció limitada.

En aquest article estudiarem la relació que hi ha entre el model eco-
nòmic d’una plataforma d’EC i la seva governança. Per fer-ho analitza-
rem el model econòmic i de governança de 100 plataformes d’EC amb 
impacte a la ciutat de Barcelona. Els resultats d’aquesta investigació 
ens mostren que hi ha una correlació entre el model econòmic d’una 
plataforma d’EC i el seu model de governança. Aquests resultats ens 
signifiquen la rellevància que té el govern d’una plataforma digital 
que promogui l’EC.

La regulació de les tecnologies emergents

Antoni Roig Batalla. Professor titular de Dret Constitucional, UAB. Inves-
tigador de l’IDT-UAB, Institut de Dret i Tecnologia, Universitat Autònoma 
de Barcelona
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No sembla possible regular les noves tecnologies només amb regles o 
principis generals. Cada cop més es fa ús de l’Impact Assessment o anà-
lisi de riscos. Ara bé, no és possible pensar en una optimització final dels 
riscos, sinó en un procés cíclic de reavaluació constant. La instituciona-
lització d’aquesta mena de procés de coregulació tot just comença: pla-
taformes digitals informals adquireixen funcions coreguladores, ignora-
des encara per les tècniques oficials de “Better Regulation” de la UE. Un 
alineament entre la regulació i la tecnologia podria beneficiar no només 
el legislador, més eficient i actualitzat, sinó també els usuaris i els actors.

Cooperativismo 2.0: presencia en internet y grado de madurez del comer-
cio electrónico en las cooperativas de fruta catalanas

Yolanda Montegut Salla. Universitat de Lleida
Eduard Cristóbal-Fransi. Universitat de Lleida
Antoni Colom Gorgues. Universitat de Lleida
Natalia Daries Ramon. Universitat de Lleida

El estudio analiza la presencia online de las cooperativas de fruta de Ca-
talunya con el fin de determinar si dichas entidades están adaptadas al 
comercio electrónico. Dicho estudio se basa en un análisis exhaustivo del 
posicionamiento SEO de las páginas web, los contenidos de las mismas 
webs, así como su presencia en las redes sociales. Estos análisis reciben 
el nombre de Web Content Analysis y eMICA. Una vez terminada la re-
copilación de datos de la fase de análisis, se tratará de obtener conclu-
siones sobre el grado de presencia online de las cooperativas de fruta, 
la cantidad de información que proporcionan sus páginas web y redes 
sociales, sus posibles efectos en diferentes aspectos de la cooperativa y 
sus resultados, y observar posibles formas de mejorar su incidencia en la 
red. El hecho de que únicamente el 28% de los sitios web hayan alcanzado 
la fase 3 del modelo eMICA, indica el escaso grado de madurez funcional 
registrado por las cooperativas en el desarrollo de sus sitios web. Los re-
sultados del análisis del contenido web corroboran dichas afirmaciones.

Hacia una medicina personalizada y sostenible

Miquel Àngel Bru. Vicepresident - Business Developement, cofundador
Diana Roldan. Màrqueting i suport a l’usuari
Daniela Cortasa. Legal i assistent de direcció
Dr. Miquel Ràmia. Analista científic
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Mejorar el bienestar de la sociedad mediante la optimización de los sis-
temas de salud es una de las prioridades de nuestra sociedad, por ello es 
imprescindible buscar soluciones para hacerlo sostenible.

La medicina de precisión supone la adaptación de la medicina a las carac-
terísticas individuales de cada paciente, ayudando a establecer acciones 
preventivas únicas, diagnósticos más precisos y terapias más efectivas.

Destacamos por ello la aproximación a la medicina de precisión, no solo 
como un proyecto a realizar necesariamente para asegurar la sostenibili-
dad del sistema sino como una inversión que permita la adaptación a las 
necesidades socioeconómicas actuales y futuras.

Impacte socioeconòmic de la implantació de la Nova Oficina Judicial: anà-
lisi cost-benefici

Àlvar Garola Crespo. Professor del departament d’enginyeria civil i ambi-
ental de la UPC, director del Gabinet d’Estudis Econòmics
Francesc Xavier Fabregat Vera. Letrado de la Administración de Justicia. 
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya
Xavier Farriols Solà. Consultor de projectes

La justícia és un dels pilars de l’estat del benestar i les seves actuacions te-
nen un gran impacte en termes econòmics. Per tant, és important avaluar 
les inversions en aquest àmbit per tal de posar en relleu la seva viabilitat. 
Aquesta ponència mostra els resultats d’una anàlisi cost-benefici aplicada 
al projecte de nova oficina judicial impulsat pel Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. La Nova Oficina Judicial (NOJ) ha estat un 
dels eixos centrals de l’actuació en l’àmbit de la justícia a Catalunya en els 
darrers anys. Es tracta d’implantar el nou model d’oficina judicial i fiscal, 
i desenvolupar les noves tecnologies de comunicació i gestió de la infor-
mació a l’àmbit de la Administració de justícia. Es posa en relleu l’abast de 
l’impacte que pot tenir la millora de l’eficiència a la justícia. S’expliquen 
la metodologia, els resultats obtinguts i la necessitat d’aplicar tècniques 
d’avaluació econòmica per tal d’avaluar l’impacte tant en els comptes de 
l’administració com en la societat en el seu conjunt.
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