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Amb motiu de la JORNADA DELS ECONOMISTES 2019, el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya vol fer públic el següent:  
 

-Avui en dia l’activitat empresarial i social està estretament lligada a la 

digitalització i la sostenibilitat, dos conceptes molt vinculats als Objectius 

de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides marquen 

de cara a l’any 2030. El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) està 

convençut que actualment no s’entén l’economia sense la sostenibilitat. 

La Unió Europea lidera l’aposta per un desenvolupament sostenible i el 

CEC vol ser un dels primers en oferir serveis i formació a les pimes i 

autònoms en qüestions vinculades als ODS com són la transició cap a una 

economia sostenible. 

-La transició cap a una economia sostenible, igual de transversal i 

disruptiva que la digitalització, afectarà al conjunt de sectors de 

l'economia generant noves oportunitats, però, al mateix temps, també 

importants reptes. En aquest sentit, el CEC constata que la sostenibilitat 

influirà cada vegada més en les decisions de política monetària i 

considera que és important que la transició cap a una economia 

sostenible es faci de manera ordenada i es fixi un marc estable amb 

objectius viables a llarg termini per al seu desenvolupament que permeti 

donar seguretat i visibilitat a la inversió futura. 

-L’acceleració de la digitalització amb una tecnologia 5G que ofereix 

una latència tendent a zero potencia una major mobilitat de persones i 

de dades. D’aquesta manera s’aconsegueix un millor equilibri territorial i 

s’impulsa la telepresència i el teletreball, derivant així en una economia 

més sostenible. 

-En la línia dels principals organismes internacionals, el CEC mostra la seva 

preocupació per la desacceleració del creixement econòmic global, 

que es veu afectat per diversos factors entre els quals destaquen la 

guerra comercial oberta entre els Estats Units i la Xina o la incertesa al 

voltant del Brexit.  

-El procés de desacceleració que es viu globalment també afecta 

Catalunya, on aquest fenomen podria ser més acusat que al conjunt de 

l’Estat degut al major pes del sector industrial, especialment afectat per 

les tensions comercials i les incerteses globals. Malgrat tot, l’economia 

catalana manté taxes de creixement prou robustes, fet que permet seguir 

creant ocupació i reduint els nivells d’atur. 

 



 
 

-Pel que fa al Brexit, el CEC espera que la sensatesa i l’interès general 

prevalguin i que finalment hi hagi acord, sigui el 31 d’octubre o més 

endavant. Amb un acord s’asseguraria una relació comercial, social i 

política amb sinergies positives, fet que generaria confiança a Europa. 

Una estabilitat molt necessària per mantenir les relacions intenses entre el 

Regne Unit i Catalunya a nivell comercial, turístic, d’inversió i d’intercanvi 

de persones. 

-El CEC considera que hi hauria d’haver algun tipus d’acord comercial 

entre els Estats Units i Xina que aturi l’escalada de tensions. A més és 

necessari que es moderin les tensions comercials entre els Estats Units i la 

Unió Europea. Els aranzels no són bons per a l’economia, ja que el comerç 

sense traves entre països s’ha demostrat saludable. D’altra banda, el CEC 

està convençut que l’entorn geopolític global fa més necessari que mai 

completar l’entramat institucional pendent a nivell europeu. 

-El CEC creu que la política monetària ja ha fet molt per recuperar el 

creixement econòmic i considera que ara correspon als governs fer 

polítiques fiscals expansives i eficients, especialment en el cas d’aquells 

països que compten amb marge fiscal. Un exemple d’aquestes polítiques 

públiques passaria per aprofitar l’actual cost del diner i fer una emissió de 

deute amb l’objectiu de construir habitatge social. D’aquesta manera, 

l’estat en trauria un rendiment superior al preu de l’endeutament i podria 

amortitzar la inversió a  20 o 30 anys. Es tractaria d’una política pública 

eficient, equitativa i rendible des del punt de vista econòmic.  

La revolució digital ha modificat les estructures econòmiques i socials a 

escala global, i ha elevat les quotes de benestar al reduir els costos 

d’accés, transmissió i emmagatzematge d’informació. Actualment, un 

dels principals vectors d’aquesta transformació és la tecnologia 5G, que 

promet donar suport a una sèrie de desenvolupaments tecnològics fins 

ara limitats, com l’internet of things. Altres vectors són la intel·ligència 

artificial, la computació quàntica o el blockchain. La intersecció 

d’aquestes tecnologies amb el 5G contribueix a l’automatització de 

processos de béns i serveis i, en definitiva, a la presa de decisions 

empresarials. En paral·lel s’espera que sorgeixin desenvolupaments 

disruptius com ara els vehicles autònoms o les llars i ciutats intel·ligents.  

-En el nou escenari han proliferat nous models de negoci basats en 

plataformes digitals que estan desafiant els marcs reguladors de moltes 

activitats. Juntament amb les seves dinàmiques de concentració, com en 

la majoria de pràctiques monopolístiques, el seu impacte en el mercat 

laboral, la distribució de la renda i la capacitat recaptatòria de les      



 
 

administracions tributàries constitueixen una font creixent de 

preocupació. El disseny d’unes polítiques fiscals transnacionals 

contribuiria  a mitigar els impactes en la recaptació tributària.  

-El disseny coordinat de polítiques públiques en ocupació, formació i 

inclusió digital, innovació o defensa de la competència serà decisiu per 

evitar potencials conflicte socials, maximitzar els beneficis de la transició 

tecnològica i pal·liar els seus efectes negatius. 

 -La digitalització de l’economia hauria de contribuir a afavorir la igualtat 

entre homes i dones, i no només a les empreses tecnològiques. 

Actualment la bretxa salarial entre homes i dones en posicions directives 

és encara massa significativa i s’haurien de dissenyar polítiques públiques 

i privades clares per reduir aquesta bretxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Situació econòmica 

➢ L’economia mundial està immersa en un procés de desacceleració 

i Catalunya no n’és una excepció. Tot i així, d’ençà de la crisi 

econòmica el PIB català ha registrat taxes de creixement superiors 

al 3% durant els anys 2015-2017 (3,5% de mitjana). Aquest ritme, a 

més, fou superior al del conjunt de l’Estat (3,2%) i clarament per 

sobre de la zona euro (2,2%), però es va moderar el 2018 fins al 2,6% 

(2,4% en el cas d’Espanya i 1,9% a la zona euro). A més, les dades 

trimestrals apunten que la desacceleració a Catalunya podria ser 

més acusada que al conjunt de l’Estat degut al major pes del sector 

industrial, especialment afectat per les tensions comercials i les 

incerteses globals.  

 

➢ A nivell sectorial, durant la primera meitat del 2019 els serveis han 

mantingut un dinamisme robust (amb un creixement proper al 3%) i 

la construcció ha prosseguit la seva recuperació creixent a ritmes 

propers al 5%. Tot i així la indústria ha disminuït al voltant d’un 1%, i 

el sector primari presenta unes variacions també negatives. Pel que 

fa als components de demanda, els agents privats han moderat 

tant el consum com la inversió però, en un context d’incerteses 

internacionals, el sector exterior en el segon trimestre ha recuperat 

una contribució positiva al creixement del PIB català.  

 

➢ Malgrat tot, l’economia catalana manté taxes de creixement prou 

robustes, fet que permet seguir creant ocupació i reduint els nivells 

d’atur, tot i que a taxes inferiors a les dels primers anys de la 

recuperació econòmica. D’aquesta manera, el nombre de 

persones aturades el segon trimestre és el més baix per aquest 

període de l’any des del 2008, alhora que el nombre de persones 

ocupades és el més elevat en un segon trimestre des d’abans de 

la crisi. En comparació amb el conjunt de l’estat, la taxa d’atur es 

manté menys negativa en el cas català (11,2% a Catalunya i 14,0% 

al conjunt de l’Estat). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

➢ L’economia espanyola ha mostrat una evolució relativament 

positiva en els últims anys, amb un creixement del PIB per sobre del 

conjunt de la zona euro i liderat per la demanda domèstica amb 

un clar protagonisme del sector serveis. A més, el sector privat i el 

seu accés al finançament es troba en una situació més positiva.   

No obstant això, l’economia espanyola s’encamina cap a unes 

dinàmiques de creixement menors marcades per la 

desacceleració d’alguns sectors com el de l’automoció i el turisme.  

 

➢ Els principals organismes internacionals mostren una creixent 

preocupació pel creixement econòmic global davant d’aspectes 

com la guerra comercial oberta entre els Estats Units i la Xina, 

l’increment dels aranzels a nivell internacional o les conseqüències 

derivades de la incertesa geopolítica i del Brexit. El Fons Monetari 

Internacional (FMI) apunta a un empitjorament de les perspectives 

de creixement de l’economia mundial, que passa per “un 

alentiment sincronitzat”. L’FMI alerta concretament d’una 

desacceleració al 90% del món, fins al punt que preveu que “caurà 

a la seva taxa més baixa des del començament de la dècada”. 

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmics (OCDE)  incideix en l’impacte negatiu en l’actual 

context internacional sobre el comerç i la inversió de les empreses. 

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) ha retallat a la baixa 

per tercera vegada consecutiva les seves previsions sobre els 

intercanvis globals. 

 

➢ En general, l’activitat global s’ha desaccelerat en els últims mesos, 

especialment en el sector manufacturer, més exposat a les 

dinàmiques de comerç internacional. També estan sorgint algunes 

senyals de desacceleració en el sector serveis, fet que augmenta 

els dubtes sobre la salut de l’economia mundial. 

 

➢ A nivell estratègic, estem vivint un canvi de paradigma de les 

relacions internacionals en què passem d’un multilateralisme i 

cooperació internacionals liderat pels Estats Units cap a un model 

de competència entre grans potències basat en el nacionalisme 

econòmic i el qüestionament dels organismes internacionals 

(inclosa l’UE). Tot plegat en detriment de les regles de 

funcionament de l’OMC que consideren que és positiu que hi hagi 

un comerç sense traves entre països, el qual s’ha demostrat 

saludable per a l’economia. 



 
 

➢ Actualment és una paradoxa que coexisteixin polítiques 

monetàries i fiscals expansives sense que s’observin pressions 

inflacionistes. Apuntar també que ara per ara els salaris a Europa, 

el Regne Unit o els Estats Units estan augmentant i, malgrat això, la 

inflació es manté continguda. En una publicació recent del Banc 

Central Europeu (The link between labor cost and Price inflation in 

the euro area) s’indica que, si bé existeix un fort vincle entre costos 

laborals i inflació de preus a la zona euro, el trasllat de costos a 

preus és sistemàticament menor en períodes d’inflació baixa (tal i 

com s’ha observat en el període 2012-2018) vs períodes d’inflació 

elevada. 

 

➢ La zona euro és una de les regions més afectades pels vaivens del 

comerç internacional fruit de la seva gran obertura a l’exterior. Més 

enllà de les derivades de la guerra comercial, el sector exterior 

europeu s’està veient afectat també per la fràgil situació 

econòmica de Turquia i pel Brexit. D’aquesta manera, la zona euro 

ha patit una desacceleració significativa des de començaments 

de 2018 fruit principalment de la forta moderació de les seves 

exportacions i d’una atonia de les inversions. En el segon trimestre 

del 2019 el creixement del PIB de la zona euro va avançar només 

un 0,2% trimestral, una xifra que contrasta amb el 0,4% observat en 

el primer trimestre del 2019. Malgrat això, el consum privat va seguir 

expandint-se, impulsat per la relativa fortalesa del mercat de 

treball. Des de la perspectiva de l’oferta, les activitats industrials es 

van contraure durant aquest període, mentre que els serveis van 

mantenir un comportament més favorable. Per països, destaca la 

contracció de l’activitat a Alemanya i l’estancament a Itàlia.  

 

➢ Un altre focus important de risc per a l’economia europea és la 

guerra comercial i aranzelària imposada pels Estats Units. Convé 

subratllar però que amb la decisió del tribunal d’arbitratge de 

l’OMC l’impacte dels aranzels dels Estats Units a Espanya és 

moderat i es concentra principalment en el sector agroalimentari. 

Concretament s’estima que el valor de les exportacions 

agroalimentàries afectades sigui de 765 milions d’euros, l’1,6% de 

les exportacions totals del sector. 

 

 

 



 
 

➢ El Brexit és, sense dubte, un altre focus d’atenció de primer ordre. 

La data prevista pel Brexit, el 31 d’octubre, s’acosta amb la 

incertesa de si finalment hi haurà un acord o no, o bé de si es 

demanarà una nova pròrroga.  

 

Amb aquesta situació, les empreses britàniques i europees que 

tenen relacions comercials ja tenen elaborats plans de 

contingència que avaluen el cost i l’estratègia a seguir en funció 

dels escenaris que finalment es produeixin. 

  

El Regne Unit és el cinquè soci comercial per un valor 

d’aproximadament 4.000 milions d’euros, un 6,4% del total de les 

exportacions de les empreses catalanes. Per la seva banda, el 

Regne Unit importa productes catalans per un valor aproximat de 

2.600 milions d’euros, un 3,5% del total de les importacions. Els 

vincles amb el Regne Unit són doncs rellevants, especialment en 

sectors com l’automoció o el  turisme. D’aquesta manera, un Brexit 

sense acord representaria un llast addicional per a l’economia 

espanyola i catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Economia digital i sostenibilitat  

➢ Actualment vivim un procés d’acceleració de la transformació 

digital de la societat en el qual les tecnologies de la informació 

tenen un paper essencial. En aquest sentit, la Unió Europea ha de 

ser el garant d’una Internet de l’interès social, més enllà del control 

privat als Estats Units i el control de l’estat a la Xina.  

 

Internet ha fet que la cerca web sigui una activitat que no para de 

créixer. El nombre d’usuaris que busquen a Internet augmenta any 

rere any a un ritme ràpid i es preveu que ho faci encara més en els 

anys següents. El nombre de cerques al cercador de Google és 

d’una mitjana de més de 4 mil milions per dia (Internet live stats). 

 

L’ús quotidià d’internet entre el conjunt de la població mundial 

també s’incrementa. El 2017, més del 46% de la població mundial 

va accedir a Internet (Search Engine Statistics, Smart Insights). Si 

posem el focus a la Unió Europea, l’any 2018 gairebé el 80% dels 

adults de 16 a 74 anys feien servir Internet diàriament, mentre que 

una dècada abans només eren el 40%. Tot i aquest ritme de 

creixement extremadament ràpid, les xifres conjuntes segueixen 

ocultant grans diferències entre els diferents grups socials, sent el 

que es basa en l’edat el més remarcable. El 2018, els usuaris diaris 

van arribar al 95% entre les persones de 16 a 24 anys, comparat 

amb el 53% dels que tenien entre 55 i 74 anys. En aquest últim grup, 

el principal factor que explica la diferència és l’educació: el 

percentatge arriba al 83% entre les persones amb estudis superiors 

i es queda en un 32% entre aquells amb un nivell de secundària 

inferior. Les possibles covariables com ara el nivell d'adquisició, la 

ubicació (rural / urbana) o el gènere només tenen un impacte 

menor o insignificant. Per a les generacions més joves, les 

diferències basades en l’educació són gairebé nul·les. 

 

La diferència entre generacions pel que fa a l’ús d’Internet 

s’acompanya d'una diferència similar en la intensitat d’ús. Segons 

l'Enquesta Social Europea (2016), els joves d'entre 14 i 24 anys 

passaven aproximadament 4 hores i mitja al dia a Internet, per 

sobre de les 3 hores de mitjana per al conjunt dels adults (14+).  

 

 

 

https://www.internetlivestats.com/
https://www.smartinsights.com/search-engine-marketing/search-engine-statistics/


 
 

 

Val la pena assenyalar que a molts dels països enquestats, inclosa 

Espanya, les noies passaven més temps en línia que els nois. 

 

➢ El progrés de les tecnologies de la informació i la comunicació, 

incloent també el desenvolupament d'aplicacions mòbils, i la 

reducció dramàtica paral·lela dels preus de les mateixes han tingut 

un paper important a l'hora de promoure l'ús universal d’aquestes 

tecnologies. També ha estat clau per fomentar la connectivitat 

constant de la ciutadania, que cada vegada desenvolupa més 

activitats en línia. 

 

La caiguda dels preus dels productes TIC ha estat igualment 

impressionant: el cost per GB d’un disc dur tradicional va disminuir 

d’uns 7-8 dòlars nord-americans el 2000 a una mica més de 2 

centaus el 2018. En general, l’accessibilitat dels productes i serveis 

de les TIC s’ha incrementat considerablement. A la zona euro, a 

finals de 2018 l’índex general dels preus al consumidor es situava al 

voltant d’un 35% superior al de l’any 2000. Un percentatge que 

contrasta amb l’increment de només un 15% entre el 2018 i el 2000 

dels preus de productes informàtics i de les telecomunicacions.  

 

El progrés tecnològic i la reducció dels preus unitaris ha derivat en 

la inclusió de components TIC en molts altres productes i béns de 

consum: des de vehicles de passatgers a targetes bancàries, 

productes de marca blanca, joguines, eines, rellotges, 

electrodomèstics, roba o robots domèstics. 

 

➢ Un altre àmbit en clar auge és la robòtica. Segons estimacions 

recents de la Federació Internacional de Robòtica (IFR 2018), el seu 

estoc es va duplicar fins a més de dos milions entre el 2009 i el 2017, 

i s'espera que s'aproximi als 4 milions el 2021. En les principals 

economies que n'utilitzen, com ara Corea del Sud, el 2016 la 

densitat de robots era propera al 4,0% de treballadors de la 

indústria manufacturera (per sobre de l’1,3 del 2007), mentre que a 

Europa era gairebé del 2,0% a Alemanya i una mica per damunt 

de l’1% a Espanya (superior al 0,6 del 2007) i a Itàlia (OCDE, 2019). 

Els robots de servei van créixer encara més, gràcies a les versions 

menys exigents (i més econòmiques) que s'utilitzaven en logística.  

 

 

 



 
 

 

En els propers anys es preveu que els robots molt més sofisticats 

utilitzats actualment en defensa i relacions públiques guanyin un 

terreny significatiu en el transport de mercaderies. 

 

➢ La societat en general i les organitzacions i empreses en particular 

estan immerses en un enorme procés de canvi esperonats per  

l’increment de capacitat i l’ús intensiu de la tecnologia 

computacional i l’augment de la capacitat d’emmagatzematge. 

Tot plegat unit a avenços notoris en la robòtica humanoide i la 

intel·ligència artificial, així com a la facilitat d’anàlisi de casos i 

simulacions d’escenaris lligats al big data. Un altre element 

destacat és la connectivitat a alta velocitat en qualsevol lloc i 

moment, la baixa latència i la integració de l’IOT (Internet Of Things) 

que aporta la tecnologia 5G. El conjunt de tecnologies 

esmentades presenten unes conseqüències que encara no podem 

preveure del tot. El que sí que sabem és que ja comporten canvis 

en els processos, els models productius, l’organització, la gestió i la 

manera de relacionar-se de les empreses entre elles i també amb 

els seus clients. El potencial de la supercomputació i la computació 

quàntica, la robòtica i la intel·ligència artificial i les seves 

implicacions a l’empresa són incalculables. 

 

Molts d’aquests temes van ser tractats més a fons a la Jornada dels 

Economistes 2017 sobre “Intel·ligència Artificial i Transformació 

Digital 4.0 a l’Economia, a les Empreses i a la Societat”. En la nota 

d’opinió que va emetre el Col·legi d’Economistes de Catalunya es 

ressaltava el següent: 

 

o La transformació digital està modificant la societat, 

l’economia i l’empresa de forma ràpida i profunda, 

desdibuixant les fronteres entre l’esfera física, la digital 

i la biològica. 

 

o Està provocant canvis a la societat que afecten els 

seus fonaments ètics i regulatoris, i està modificant la 

distribució de la renda i la generació de drets socials, 

front la qual cosa s’han d’implantar mesures de suport 

a la renda, establir xarxes de seguretat dins de la 

societat, i assolir un nou i ampli contracte social. 

 



 
 

 

o Catalunya posseeix les bases i molts dels elements 

necessaris per ser un referent internacional en l’actual 

revolució digital, però té l’obligació ineludible 

d’adaptar-se a ella, afavorint la “inclusió i 

transversalitat digital”, ja que si no hauran sectors de la 

societat que en quedaran marginats. 

 

o Cal habilitar polítiques públiques adequades que 

permetin repartir els beneficis de la Quarta Revolució 

entre tothom, afavorint la “inclusió digital” i dotant a 

tots d’eines i capacitats per encarar aquesta 

revolució. 

 

➢ Actualment ens trobem immersos en una nova fase del procés de 

transformació digital que fa anys que viu la nostra societat. Aquesta 

etapa està marcada per l’ampliació de la fibra òptica i la nova 

generació de xarxes i tecnologies mòbils, la denominada 5G. Una 

irrupció que revolucionarà el món de les comunicacions, però 

encara més l’economia i la indústria en el seu conjunt. Gràcies a la 

combinació de l’augment de la velocitat, la disminució de la 

latència i la inclusió de l’IOT del 5G apareixen noves possibilitats que 

beneficiaran especialment set àmbits segons la Net Generation 

Mobile Networks Alliance (NMGN): 

-L’accés de banda ampla en zones urbanes d'alta densitat 

portarà al desenvolupament del sector audiovisual.  

-L’alta velocitat per a usuaris en mobilitat portarà a la millora 

de l’ús de dades en trens o avions, així com l’auge de la 

computació remota. 

-Un Internet of Things massiu portarà a una millora de les 

xarxes de sensors, la domòtica, els wearables o els sistemes 

de vigilància.  

-Els serveis de difusió en temps real potenciarà la informació 

en cas de grans aglomeracions de gent. 

-L’accés de banda ampla ubiqua propicia les 

comunicacions extremes en temps real, fet que possibilita 

entre d’altres elements l’impuls del cotxe autònom. 

 



 
 

 

-Les comunicacions seran encara més fiables i possibilitaran 

el control total de robots i drons. També la supervisió remota 

en qüestions de salut o seguretat pública. 

-Les comunicacions Lifeline portaran a la irrupció de serveis 

per controlar i prevenir catàstrofes o situacions extremes com 

ara incendis extraordinaris. 

El procés de desplegament del 5G serà lent ja que requereix 

d’inversions multimilionàries. D’aquesta manera, la implementació 

del 5G anirà estretament lligada a la generació de models de 

negoci que justifiquin aquestes inversions. 

 

El desplegament massiu de la fibra òptica i del 5G portarà a una 

gestió integral de les empreses, automatitzant els processos de 

producció de béns i serveis i facilitant la presa de decisions. En la 

dècada actual hi ha hagut una explosió de la mobilitat, s’ha 

industrialitzat realment l’entorn d’Internet i han augmentat les 

bandes de telecomunicacions, possibilitant que la gestió en temps 

real  sigui una realitat.  No obstant això serà durant els propers deu 

anys quan es calcula que es produeixi la integració total de l’IOT 

(Internet of Things), la indústria 4.0, les telecomunicacions 5G amb 

alta velocitat i quasi sense latència, així com una escalabilitat de 

les infraestructures en el núvol.  

 

➢ La transformació digital i la latència tendent a zero associada al 5G 

potenciarà la mobilitat de persones i dades, aconseguint un millor 

equilibri territorial i impulsant la telepresència i el teletreball. Tot 

plegat derivant en una economia més sostenible. 

D’altra banda, la millora tecnològica tindrà una afectació en el 

transport i la mobilitat de les persones, ja sigui amb transport públic, 

cotxe o patinet, substituint la propietat per l’ús. Un concepte de 

mobilitat que provocarà  un canvi en la configuració de les ciutats, 

així com en la forma de viure-hi i desplaçar-nos-hi. 

➢ La digitalització està transformant essencialment el conjunt de la 

societat i, conseqüentment, l’educació. La tecnologia pot ser un 

mitjà per ampliar les possibilitats de les persones i de les 

organitzacions, incorporant nous models d’interacció i noves eines 

que permeten un aprenentatge ampliat, personalitzat, 

contextualitzat i escalable. 



 
 

 

➢ La digitalització de l’economia hauria de contribuir a afavorir la 

igualtat entre homes i dones a les empreses, i no només a les 

tecnològiques. No es tracta únicament d’un canvi de sistema, sinó 

també d’un canvi de valors i cultura empresarials.  

En l’actualitat, el 4% dels directius d’empreses dedicades a les 

professions STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques i 

Medicina, per les seves sigles en anglès) són dones, així com 

aproximadament el 30% de les professions d’IT.   

Per aconseguir un major grau d’igualtat i una millor adaptació al 

món digital, és necessari que tots els actors comencin a gestionar 

les oportunitats en funció de les capacitats dels seus col·laboradors 

i no pel seu gènere. 

➢ D’altra banda, la tecnologia del blockchain tindrà un impacte molt 

gran en el dia a dia de les persones i en diversos sectors com ara el 

bancari, el de les  telecomunicacions, el sanitari, l’energètic, la 

indústria manufacturera, les assegurances, el legal, el transport i la 

logística o la indústria musical. Tots aquests àmbits ja estan 

adaptant els seus models de negoci i utilitzant la tecnologia de la 

“cadena de blocs”. Tasques com l’auditoria o la comptabilitat es 

veuran modificades gràcies al potencial per transformar els 

reportings corporatius i el rol de la funció financera.  

 

➢ El fenomen de les plataformes digitals comença a ser molt conegut 

en el nostre temps. Com en la majoria de pràctiques 

monopolístiques, aquestes plataformes poden generar unes 

dinàmiques de concentració que no són positives. Una alternativa 

a aquestes males praxis son les economies de plataforma, que 

consisteixen  en la translació a l’àmbit digital de les característiques 

definitòries de les cooperatives: democràcia i participació. Tot 

plegat incorporant una política tecnològica que permeti la 

transparència i l’accessibilitat a les dades així com una 

responsabilitat social respecte dels impactes què es generin de 

forma inclusiva i acomplint amb els criteris de responsabilitat 

mediambiental. 

 

 

 

 

 



 
 

 

➢ La digitalització també ha portat a una revolució en el sector del 

comerç. L’auge i consolidació de nous operadors online com ara 

Amazon plantegen un repte majúscul al comerç físic a nivell fiscal  

-a diferència dels operadors online, els comerços físics estan 

subjectes a taxes, llicències i impostos-, així com també a nivell de 

model de negoci. D’altra banda, des del punt de vista de la 

sostenibilitat, l’activitat logística i de distribució massiva d’aquests 

nous operadors online genera una important petjada ecològica a 

nivell mundial. 

 

➢ La revolució digital seguirà generant un augment de la desigualtat. 

La digitalització impulsarà dinàmiques de winner-takes-it-all que 

exacerbaran la desigualtat entre treballadors i entre empreses. 

Aquesta situació portarà a una major pressió política i social per a 

una major regulació de les empreses tecnològiques. Tot plegat es 

plasmarà en polítiques dirigides a limitar la seva dimensió i àmbit 

d’actuació, així com a augmentar la seva transparència. D’altra 

banda poden augmentar també les pressions per la introducció de 

figures impositives només per al sector tecnològic.  

 

➢ Les BigTech entraran cada vegada més clarament en 

competència amb les entitats financeres tradicionals. A més de 

competidors, les BigTech seran els seus proveïdors de serveis 

tecnològics (com per exemple amb el cloud computing), fet que 

pot conduir a tensions basades en potencials conflictes d’interès. 

 

➢ En aquest entorn digital hi haurà una creixent importància de les 

dades i la seva propietat.  

 

➢ La lluita contra el canvi climàtic és una obligació a nivell global. La 

transició cap a una economia sostenible afectarà al conjunt de 

sectors de l'economia generant noves oportunitats, però, al mateix 

temps, també importants reptes. 

 

Tots els països de la Unió Europea han presentat els seus Plans 

Nacionals d'Energia i Clima a Brussel·les amb l'objectiu de complir 

amb els objectius europeus per al 2030: (i) reduir un 40% les emissions 

de gasos efecte hivernacle respecte el 1990; (Ii) augmentar el pes 

de les energies renovables en el consum energètic fins almenys el 

32%; i (iii) millorar l'eficiència energètica com a mínim en un 32,5%.  

 



 
 

 

➢ Avui en dia l’activitat empresarial i social està estretament lligada 

a la digitalització i la sostenibilitat, dos conceptes molt vinculats als 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions 

Unides marquen de cara a l’any 2030. El Col·legi d’Economistes de 

Catalunya (CEC) està convençut que actualment no s’entén 

l’economia sense la sostenibilitat. La Unió Europea lidera l’aposta 

per un desenvolupament sostenible i el CEC vol ser un dels primers 

en oferir serveis i formació a les pimes i autònoms en qüestions 

vinculades als ODS com són la transició cap a una economia 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jornada dels Economistes 2019 

 

La Jornada dels Economistes 2019 del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya posa el focus en un tema de gran actualitat i transcendència: 

“Economia Digital i Sostenibilitat”. 

 

Des de l’arribada d’internet, la societat s’ha vist involucrada en el 

desenvolupament de noves tecnologies en els àmbits de les 

telecomunicacions, l’educació i l’entreteniment que també han generat 

noves necessitats a la població. 

 

D’aquesta manera hem arribat a desenvolupar el concepte d’economia 

digital que es fonamenta en proporcionar, d’una manera més eficient, 

nous béns i serveis a l’abast d’un clic. 

 

L’aplicació de l’economia digital sembla que es pot resumir en el 

lliurament immediat de serveis cada vegada més intel·ligents i 

personalitzats. Tanmateix, pot ser que estiguem descuidant l’element de 

la sostenibilitat entesa com quelcom que perdura.  

 

Per això, serem sostenibles si intentem viure dins dels nostres sistemes 

naturals (medi ambient) amb la garantia que el nostre estil de vida 

(l’economia) no fa mal a d’altres persones (la societat). 

 

El Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impliquen un esperit 

de col·laboració i pragmatisme a l’hora d’escollir les millor opcions per 

millorar la vida de les futures generacions de forma sostenible. 

 

La Jornada dels Economistes del 2019 porta per títol Economia Digital i 

Sostenibilitat i pretén ser el fi conductor entre aquests dos conceptes 

íntimament lligats i que preocupen a nivell social pels seus efectes a curt, 

mig i llarg termini. 

 

La conferència inaugural de la Jornada a Barcelona, que tindrà lloc el 25 

d’octubre, anirà a càrrec de la Sra. Cristina Gallach, Alta Comissionada 

per a l’Agenda 2030. L’acompliment de l’Agenda 2030 de l’ONU, de la 

mà dels ODS, té com a grans objectius que el 2030 el canvi climàtic hagi 

deixat de ser una amenaça, la inclusió social sigui la norma, els dret 

humans siguin respectats i la pau sigui l’entorn natural. Sempre sota la 

premissa que “no és ètic que no ens responsabilitzem del planeta que 

deixarem a les següents generacions”. 



 
 

 

Economia Digital i Sostenibilitat ens han de fer pensar amb la filosofia 

africana de l’ubuntu. L’ubuntu és un regla ètica centrada en la lleialtat 

de les persones i les relacions entre aquestes: humanitat cap als altres, jo 

sóc perquè nosaltres som; tot el que és meu és per a tots. 

 

A banda de la conferència inaugural, la jornada de Barcelona 

s’estructura en catorze sessions. D’una banda s’organitzen sessions de 

caire professional que tracten les novetats, tendències i canvis més 

rellevants, així com les seves implicacions en el món de l’empresa. D’altra 

banda s’ofereixen sessions estratègiques que aborden les principals 

temàtiques relacionades amb el lema de la Jornada. Les sessions es 

desenvolupen en dos blocs de set sessions de treballs simultànies 

cadascun. 

 

Les sessions de treball relacionades amb el lema de la Jornada són: 

 

o Revolució del 5G 

o Gestió empresarial integral en temps real 

o Intel·ligència artificial, supercomputació i nous perfils 

professionals a l’empresa 

o El nou paradigma de la mobilitat com a servei 

o Transformació digital i educació superior 

o Esports i e-Sports, 5G i la immersió en la realitat virtual 

o Gènere i transformació digital 

o Transformació digital a Catalunya: visió i reptes en sectors 

claus 

o Blockchain, present i  futur d’una tecnologia que canvia els 

models de negoci 

o Economies de plataforma en l’àmbit de l’economia social 

 

I les sessions de treball de caire professional són: 

o Els impactes fiscals del Brexit 

o Valoració d’empreses de base tecnològica 

o El nou marc europeu sobre la reestructuració preventiva, 

exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per 

augmentar l’eficiència dels procediments de 

reestructuració, insolvència i exoneració de deutes 

o La nova comptabilitat o la comptabilitat del futur 

 

 

 



 
 

 

Finalment la Jornada dels Economistes també inclou sessions de treball a 

les seus territorials: 

• Girona: “Empreses Digitals a Girona: Sostenibles?” (21 de 

novembre). 

• Lleida: “Competir en l’era de l’economia digital: La importància de 

les dades i de la cooperació” (28 de novembre). 

• Tarragona: “Digitalització + Intel·ligència artificial = Futur de 

l'Empresa” (7 de novembre). 

 

 

 


