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Iniciem un nou cicle de tallers amb vàries sessions de 
treball, el qual es concep com un espai per compartir les 
experiències locals entorn a l’impuls de l’economia 
circular, amb presència de perfils de promoció econòmica i 
de medi ambient; i que inclogui un enfocament pràctic i 
d’interacció i participació dels assistents.

El cicle té com a objectius oferir als ens locals:

Eines i recursos per a la dinamització dels grups 
d’interès, principalment a nivell intern dins dels 
Ajuntaments com a nivell extern amb el sector 
productiu.

Disposar d’un espai per a la reflexió, per compartir els 
aprenentatges, identificar les dificultats i col·lectivitzar 
les inquietuds.

Conèixer amb més profunditat diferents experiències 
locals d’impuls a l’economia circular així com 
experiències del sector privat.

Per aquest motiu, es proposa oferir una sèrie de sessions, 
que distingeixen entre un eix principal i un eix 
complementari, que tractarà de manera complementària 
diferents temes d’alt interès.

L’economia circular és un model econòmic orientat a 
l’assoliment de sistemes de producció i consum més 
eficients i resilients que preservin els recursos dins un cicle 
continu i n’optimitzin el valor.

Les ciutats, pobles, i ens locals supramunicipals juguen un 
paper important en l’economia circular i és una 
oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al 
foment de l’ocupació i per al finançament de nous models 
de negoci, encara més en el context actual.

Els ens locals poden actuar amb diferents rols. D’una 
banda com a impulsors, aplicant l’economia circular no 
només en compra verda, sinó també en la forma de 
coordinar i gestionar processos i recursos que tinguin 
internament. Per altra banda com a facilitadors, 
promovent la sensibilització i/o oferint eines a les 
empreses per orientar-se cap a l’economia circular. I 
també, realitzant accions de sensibilització per als 
mateixos ciutadans perquè coneguin quin rol es pot tenir 
com a consumidor/usuari per a promoure el canvi cap a 
l’economia circular.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la 
Diputació de Barcelona seguim apostant en els nostres 
objectius estratègics per la promoció de l’economia 
circular i l’acompanyament al món local en el procés de 
coneixement, formació i identificació d’oportunitats al 
voltant d’aquestes temàtiques; per la qual cosa comptem 
amb el suport expert de la Fundació Fòrum Ambiental.



#1. L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 
Optimitzar el valor a través de compartir els recursos. 

#2. LA SERVITITZACIÓ
Alinear empresa, client i planeta a través d’una transformació del model de 
negoci. Primer  trimestre 2021

#3. LA COMPRA PÚBLICA CIRCULAR
Donar exemple des del món local per impulsar el canvi cap a l’economia
circular. Segon  trimestre 2021

#4. LA SIMBIOSI INDUSTRIAL
Tot s’aprofita: tancar cicles de fluxos en un entorn industrial / local. 

Tercer trimestre 2021

Sessió 2. Experiències pràctiques . 11 de desembre (10-11.30h)
Sessió 1. Conceptes i eines. 10 de desembre (10-11.30h)
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Presentació de la 
sessió sobre 
economia 
col·laborativa.



Què veurem avui?

Cada vegada més, es parla de conceptes com l’economia col·laborativa, l’economia 
compartida,  l’economia de plataforma o el consum col·laboratiu... Però, és tot el mateix? 

De manera àmplia, estem parlant de models que:

activen recursos 
inactius per a l’ús, 

faciliten el paradigma 
d’accés versus 

propietat 

utilitzen la tecnologia 
per permetre l’encaix 

entre recursos inactius 
i la seva demanda. 



El taller girarà entorn a :

• clarificar els conceptes clau de l’economia col·laborativa

• Presentar com contribueix a una economia circular 

• quin és l’estat de l’art de la qüestió a Catalunya

• quins recursos estan a disposició del món local per impulsar l’economia col·laborativa,  

• quin és el seu paper davant dels nous models col·laboratius.

La sessió finalitzarà a les 11.30h. 

Què veurem avui?



Per què l’economia col·laborativa?

És un element 
que pot 
contribuir a 
l’impuls de l’ECiV

És un concepte 
ampli que 
genera confusió



Durant la sessió fomentarem la 
participació a través de Menti.com. 

Hi podeu accedir des de qualsevol dispositiu 
mòbil o des del mateix ordinador 



https://www.menti.com/f2fhx1agkx

https://www.menti.com
Codi: 88 51 03 1

Com accedir a Menti?

Opció 1. Amb el mòbil o tauleta, fer una foto al QR Opció 2. Anar a la pàgina web a través del mòbil, 
tauleta o ordinador. Introduir codi o directament amb 
el link (qualsevol de les dues opcions).

https://www.menti.com/f2fhx1agkx
https://www.menti.com/




Recordeu no tancar l’aplicació de Zoom!



Part 1. Escalfem motors! 



Part 1. Escalfem motors! 

• Benvinguda! Benvingut!

• Des d’on et connectes avui?

• Has participat abans en el cicle de tallers?

• A quin ens local representes?

• De quin àmbit vens?

• Quins conceptes clau associes a l’economia col·laborativa?

• Entenguem el teu entorn

• De quins d’aquests conceptes has sentit a parlar?































Hi ha certa confusió...

Cada vegada hi ha més confusió sobre què és i què no és economia col·laborativa. No hi ha un consens, i en 
català no utilitzem un ventall tan divers de termes.

S'estan utilitzant molts termes per descriure una àmplia gamma d'startups i models que d'alguna manera 
utilitzen tecnologies digitals per connectar directament els proveïdors de serveis i mercaderies amb els clients, 
sense passar pels intermediaris tradicionals. Per això, també se l’anomena economia de plataforma.  

Sharing economy

Peer economy

Collaborative

economy

On-demand

economy

Collaborative

consumption

Platform economy



És quelcom nou?

El concepte d’una economia basada en compartir recursos no és nou per se. La gent ha compartit i 
intercanviat productes per milers d’anys. 

La novetat del concepte actual és que aquestes relacions tenen lloc a través d’internet en una escala molt 
major de la que mai abans hagués estat possible, anant més enllà de les limitacions geogràfiques d’una 
comunitat de persones. 



L’economia de plataforma

L’economia de plataforma (també coneguda com a economia col·laborativa) es refereix a un model de 
producció econòmica basat en interaccions entre grups distribuïts de persones recolzades per una plataforma 
digital. 

A través de les plataformes digitals comunitats de persones intercanvien (connectant l’oferta i la demanda), 
comparteixen i col·laboren en el consum i la producció de béns i serveis de tota mena. 

Aquest model de producció està creixent de forma ràpida i exponencial, fins al punt que ha despertat un gran 
interès mediàtic i s’ha convertit en una prioritat per als governs de tot el món.

Font: Sharing Cities: Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. 

https://dimmons.net/llibresharingcities/


L’economia col·laborativa (collaborative consumption o sharing economy)

L'economia col·laborativa cobreix una gran varietat de sectors i està sorgint ràpidament a tot 
Europa. Alhora, ofereix noves oportunitats per a ciutadans i emprenedors innovadors. 

Però també ha creat tensions entre els nous proveïdors de serveis i els operadors de mercat 
existents. 

La Comissió Europea està estudiant com podem fomentar el desenvolupament de nous i 
innovadors serveis, i l'ús temporal dels actius, garantint una adequada protecció del consumidor i 
la protecció social.

*La Comissió Europea fa referència a ‘Collaborative economy’ altrament anomenada ‘Sharing 
economy’. 



L’economia col·laborativa (collaborative consumption o sharing economy)

Podem distingir diferents models en funció de 
l’ànim de lucre (amb o sense).

També es pot distingir en funció del tipus de 
prestadors (models entre pars P2P o entre 
professionals i usuaris B2P). 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

https://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/economia-col-laborativa/7192139/11708


Repte 1. Incerteses en la regulació. 

L’economia de plataforma opera en un buit normatiu, amb moltes incerteses respecte en quines regulacions 
s’empara o sobre quines polítiques poden ser més beneficioses pel seu desenvolupament. 

L’economia col·laborativa no ha de ser una economia paral·lela: calen regulacions per assegurar el pagament 
d’impostos, la protecció del consumidor i les condicions justes per a les treballadores i treballadors. 

Com a resultat, les autoritats nacionals i locals arreu d’Europa estan responent amb un mosaic d’accions 
reguladores diferents, algunes de les quals animant aquesta activitat, mentre que altres la restringeixen. Això 
resulta en una incertesa legal per totes les parts.

Font: Sharing Cities: Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. 

Font: Comissió Europea

https://dimmons.net/llibresharingcities/
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en


Repte 1. Incerteses en la regulació. 

Les cinc principals qüestions a adreçar, segons la Comissió Europea:

Font: Comissió Europea

• Requisits d’accés als mercats (necessitat de distingir entre proveïdors individuals i professionals).

• Protecció del consumidor (definir els drets dels consumidors)

• Aclarir responsabilitats legals

• Legislació laboral (assegurar condicions de treball justes)

• Impostos (obligacions fiscals de les plataformes i participants). 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_en


Repte 2. Una opció més sostenible? 

L’economia de plataforma està generant altes expectatives de sostenibilitat pel potencial que té a l’hora de 
contribuir a un desenvolupament sostenible. Però falta un marc holístic que permeti avaluar la sostenibilitat de 
cada plataforma. 

Font: Sharing Cities: Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. 

https://dimmons.net/llibresharingcities/


Repte 3. Tot és economia col·laborativa?

Hi ha molta confusió arran de certes plataformes que es fan dir col·laboratives, quan, en realitat, no ho són. 

En aquest sentit, l’impacte disruptiu del model econòmic de plataforma més conegut, el de les companyies del 
tipus «unicorn» com Uber i Airbnb, està provocant una gran controvèrsia. 

Però hi ha models alternatius que són realment col·laboratius. Cal un sistema de classificació que ajudi a 
establir la diferència entre els diferents models, aquells veritablement col·laboratius i aquells que no ho són. I 
cal integrar-ho en el nostre llenguatge. 

Font: Sharing Cities: Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. 

https://dimmons.net/llibresharingcities/


La ‘uberificació’ de la societat

Font: Huffington Post

Plataformes digitals i economia de 

plataforma ho són tan casos com Uber o 

AirBnb, com Som Mobilitat o la 

Wikipedia, però només aquests últims 

tindrien qualitats col·laboratives. 

https://www.huffingtonpost.es/2014/11/25/uberificacion-sociedad_n_6219882.html


Algú coneix a...



Algú coneix a... Rachel Botsman?

Líder de pensament sobre el potencial de 
la col·laboració i el compartir a través de 
la tecnologia per transformar la manera 
en què vivim, treballem i consumim. 

Ha ajudat a inspirar l’economia 
col·laborativa amb el seu influent llibre 
“What's Mine is Yours: How
Collaborative Consumption Is Changing
The Way We Live”. 

Ha estat reconeguda pel World Economic
Forum com a Young Global Leader, i 
l’editorial Fast Company la considera una 
de les "Most Creative People in 
Business."



Criteris clau de l’economia purament col·laborativa

Segons Rachel Botsman, s’ha de complir els següents criteris:

• La idea de negoci principal consisteix a desbloquejar el valor dels actius no utilitzats o infrautilitzats 
("capacitat d'ús") tant si és per obtenir beneficis monetaris com no monetaris.

• L’activitat (o empresa) ha de tenir una missió clara basada en valors i construir-se sobre principis 
significatius com la transparència, la humanitat i l'autenticitat que informin de decisions estratègiques a curt 
i llarg termini.

• Els proveïdors del costat de l'oferta han de ser valorats, respectats i apoderats, i les empreses (plataformes) 
compromeses a fer la vida d'aquests proveïdors econòmicament i socialment millors.

• Els clients que demanden els serveis a través de les plataformes s'han de beneficiar de la capacitat d'obtenir 
béns i serveis de manera més eficient prioritzant l'accés en lloc de la propietat.

• El negoci s'ha de construir sobre mercats distribuïts o xarxes descentralitzades que creïn un sentit de 
pertinença, rendició de comptes col·lectiva i benefici mutu a través de la comunitat que construeixen.



Què veurem avui?

Cada vegada més, es parla de conceptes com l’economia col·laborativa, l’economia 
compartida,  l’economia de plataforma o el consum col·laboratiu... Però, és tot el mateix? 

De manera àmplia, estem parlant de models que:

activen recursos 
inactius per a l’ús, 

faciliten el paradigma 
d’accés versus 

propietat 

utilitzen la tecnologia 
per permetre l’encaix 

entre recursos inactius 
i la seva demanda. 



Part 2. Qui en sap més? 



Part 2. Qui en sap més? 
• A nivell europeu, quin % del temps un cotxe es troba aparcat?, quin % dels aliments es 

perden en la cadena alimentaria, quin % del temps es troben les oficines ocupades (durant 
horari laboral)?

• L'economia col·laborativa contribueix a l'economia circular?

• Quin any es va introduir el terme 'Sharing Economy' al diccionari d'Oxford?

• Quin any es va signar la declaració Sharing Cities?

• Quin % de la població adulta a Europa ha utilitzat alguna vegada una plataforma digital per 
accedir a serveis professionals?

• El potencial econòmic d'aprofitar els recursos infra-utilitzats, a nivell europeu, ascendeix a...

• Quin serà el pes de l’economia col·laborativa al PIB espanyol l’any 2025?

• Quin % de la població adulta europea es considera treballadors de plataforma?

• Quan s'aprova el primer acord per impulsar l'economia col·laborativa a nivell de Catalunya?

• Quan s'aprova l’informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de 
l’economia col·laborativa?

• Quin és un dels 2 primers sectors en ser regulats a Catalunya?



































































Part 3. L’opinió de la 
ciutadania



Part 3. L’opinió de la ciutadania?

• Has utilitzat mai un servei ofert per una plataforma 
col·laborativa?

• En quin/s dels següents sectors has utilitzat un servei ofert per 
una plataforma col·laborativa?

• En la teva experiència, quins són els avantatges (si n'hi ha)?

• En la teva experiència, quines són les desavantatges (si n'hi ha)?

• Has ofert mai serveis a través d'una plataforma col·laborativa?

• En cas que NO, quins són els motius?



Font: Eurobaròmetre

L’opinió de la ciutadania

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2184




























Part 4. El paper del món local











Recursos.



Les ciutats tenen un paper 
clau per l’ECiV

• Proximitat de població i materials en entorns urbans. 
Alta concentració de recursos, capital, dades i talent 
en un espai geogràfic limitat. 

• Escala suficient per mercats efectius. 

• Revolució digital. La tecnologia digital ha permés un 
canvi radicatl en com funciona l’economia. 

Font: Ellen McArthur Foundation

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/cities-in-the-circular-economy-an-initial-exploration


Per aprofundir...

Font: Sharing Cities: Una visió global de les ciutats i local de Barcelona sobre polítiques d’economia de plataforma i col·laborativa. 

https://dimmons.net/llibresharingcities/


Font: Àrea Metropolitana de Barcelona

Visió general del concepte 
d’economia col·laborativa. 

Distingeix entre economia 
col·laborativa corporativa (que alhora 
inclou les variants economia sota 
demanda i d’accés) i economia 
col·laborativa procomú (inclou 
cooperativisme de plataforma i 
economia dels comuns). 

Per aprofundir...

https://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/economia-col-laborativa/7192139/11708


Font: Diputació de Barcelona

https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/cataleg-d-experiencies-locals-sobre-economia-circular








Sharing Cities Sweden

Font: Sharing Cities Sweden

https://www.sharingcities.se/


Conclusions.



Aprenentatges

• L’economia col·laborativa és un model d’activitat en ràpid creixement i evolució, que presenta importants 
reptes però també oportunitats. 

• Entre els reptes, destaca la regulació de l’activitat, per tal de protegir consumidors, treballadors i assegurar 
una competència justa (pagament d’impostos).

• Hi ha molta confusió entorn a què és realment economia col·laborativa, de manera que s’utilitzen diferents 
termes indistintament.

• En síntesi, una economia realment col·laborativa activa recursos inactius per a l’ús, facilita el paradigma 
d’accés vs propietat i utilitza la tecnologia per permetre l’encaix entre recursos inactius i la seva demanda.

• L’economia col·laborativa pot contribuir a una economia circular a través d’un millor aprofitament de 
recursos infra-utilitzats, la reducció de la demanda de nous productes i la menor generació de residus. 



I demà...



10.00. Presentació de la sessió.
Recapitulació dels principals aprenentatges de la sessió prèvia. 

10.10. Podem generar ocupació entorn a l’economia col·laborativa? 

L’experiència de la Comunificadora de Barcelona Activa
Ernest Pons, Tècnic Coordinador d'Enfortiment Socioempresarial. Direcció Innovació
Socieconòmica - Barcelona Activa. +info

10.45. La Biblioteca de les Coses: 

aprenentatges per al món local (do’s and don’ts). 
Victòria Martínez, gestora de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí. +info

11.20. Conclusions i notes finals

Segona sessió. Experiències pràctiques.
Divendres 11 de desembre de 2020

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp
http://www.bibliodecoses.cat/

