5

Notícies del Sector

Es presenta l’Informe de la COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL per al
Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa
El passat 5 de setembre, el Govern va aprovar
l’Informe de la Comissió Interdepartamental per
al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa
a Catalunya: propostes per a un bon encaix de
l’economia col·laborativa i de plataformes. El Dr.
Òscar Casanovas, professor de Dret i Política Turística del Campus CETT-UB, ha participat en les
reunions de les taules sectorials.

Els objectius principals de l’Informe es vehiculen mitjançant
vint-i-quatre propostes que han de permetre crear un entorn
estable per al desenvolupament dels nous models de cessió de
béns i de prestació de serveis; establir les condicions de confiança necessàries entre els agents que hi participen; garantir
una competència lleial; i assegurar que es respectin els drets dels
consumidors i dels treballadors. Les propostes abasten diferents
àmbits, les quals se centren a detectar els elements clau que
configuren les activitats d’economia col·laborativa i que, per
tant, permeten diferenciar un servei professional d’un altre que
no ho és; identificar, revisar i modificar la normativa sectorial,
especialment la que regula els allotjaments turístics i la mobilitat; fer recomanacions en relació amb la normativa transversal
en matèria fiscal i laboral; fer que les plataformes d’economia

col·laborativa signin el Codi de bones pràctiques; i impulsar la
signatura d’acords de col·laboració entre les plataformes d’economia col·laborativa i l’Administració per facilitar la recaptació
d’impostos i la transparència.
En l’Informe elaborat per la Comissió després de la tasca de les
taules sectorials, doncs, s’hi proposen actuacions en matèria de
turisme i habitatge, amb la creació de la modalitat de la llar
compartida (oferta turística no professional que consisteix a
compartir l’habitatge principal per a períodes de curta durada) i en matèria de transport i de mobilitat (ús compartit del
vehicle o del trajecte). També es formulen propostes de caràcter transversal en els àmbits de la fiscalitat (simplificació
de l’IVA, nous tractaments de l’IRPF) i laboral (classificant les
plataformes en funció de les seves relacions laborals). n

Noves sessions del Consell de Turisme i Ciutat
El 27 de juny va tenir lloc, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, una nova reunió del Plenari del Consell de Turisme i Ciutat, que va
comptar amb l’assistència de la Dra. Maria Abellanet i Meya, CEO del
Grup CETT. Abellanet, que forma part del Consell, també va ser present
a la sessió extraordinària que es va celebrar el 12 de setembre al Saló
de Cròniques de l’Ajuntament. Convocada pel president del Consell,
Agustí Colom, regidor d’Empresa i Turisme, la reunió va tenir com a
eix central l’anàlisi i la valoració dels tràgics esdeveniments que es van
produir a Barcelona en el mes d’agost, amb relació a l’atac terrorista
a la Rambla. n
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