
POSICIONAMENT DEL CTESC  SOBRE L’ECONOMIA COL·LABORATIVA 

1 

Entrevista amb Laura Pelay, ponent de l’Informe Posicionament del CTESC sobre l’economia 
col·laborativa 

 
1.- Per quin motiu es va decidir fer l’informe? 
 
L’informe neix fruit de la col·laboració existent entre el Consell de Relacions Laborals de Catalunya i el 
CTESC. El primer organisme va constatar que era molt difícil fer propostes sobre la regulació de l’economia 
col·laborativa sense tenir clar de què estàvem parlant. La delimitació del que es pot considerar i no dins 
d’aquest àmbit econòmic era una de les primeres barreres que calia resoldre i el CTESC, amb el seu gabinet 
tècnic al capdavant, ha fet una feina pionera en aquest aspecte. 
 
2.- Quins aspectes destacaries com a més rellevants de l’informe? 
 
El que cal ressaltar de l’informe és que el fenomen de l’economia col·laborativa té afectacions multidimen-
sionals i per això cal tenir una visió absolutament tranversal. Des del CTESC també hem identificat el que 
sota el nostre punt de vista és el triangle fonamental que interacciona en aquest àmbit: la plataforma, el 
prestador de serveis i el consumidor. Sobre la base de la interrelació entre els tres agents d’aquest triangle 
hem constatat que quan parlem d’aquest tema cal dir que té conseqüències en àmbits tan dispars com el 
laboral, la competència, la innovació, el fiscal, el medi ambient, el consum.. i és per aquest motiu que des 
del CTESC hem recomanat tenir-ne una visió holística.  
 
3.- És un problema de precarietat la nova forma de treballar de l’economia col·laborativa? O bé un siste-
ma diferent amb normes diferents? 
 
És evident que amb un nou sistema en el qual la pròpia definició té llums i ombres han sorgit noves pro-
blemàtiques, tant des del punt de vista laboral com empresarial. La irrupció de l’economia col·laborativa 
pot comportar una mercantilització del treball, al traspassar els riscos de la plataforma als treballadors, tant 
pel que fa a mitjans de producció com a la pròpia assegurança laboral (en molts casos falsos autònoms). Un 
altre problema al qual ens enfrontem és la dificultat per organitzar aquests treballadors donada la individu-
alització de la relació laboral. Aquest aspecte també afecta les pròpies patronals i pot generar problemes en 
el futur pel que fa a la representativitat.  
Des del CTESC entenem que aquest nou sistema té cabuda perfectament en les normes actuals, tant pel 
que fa a la relació laboral per compte d’altri com en el règim d’autònoms. Només cal identificar bé a quina 
tipologia es correspon. 
 
4.- Quines conclusions de l’informe consideres més importants? 
 
Des del CTESC entenem que l’economia col·laborativa brinda oportunitats importants sempre i quan si-
guem capaços de desenvolupar-la d’una forma responsable. Entenem que és important regular i vetllar per 
tal que es compleixi la normativa fiscal, ja que si no pot establir-se una greu competència deslleial amb els 
negocis tradicionals. Per a les persones treballadores, per garantir una cobertura social mitjançant unes co-
titzacions adequades, i unes condicions de treball dignes evitant el dúmping social i afavorint una adequada 
contribució al sistema de Seguretat Social. També és important protegir el consumidor, ja que si no es pot 
trobar desprotegit. I el que és més important: des d’una visió europea cal treballar per omplir els buits le-
gals que en aquests moments estan sorgint fruit de la irrupció d’aquest nou tipus d’economia que en mol-
tes ocasions juga amb la seva ubicació per intentar eludir impostos i responsabilitats amb els consumidors i 
persones treballadores.  
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