
Connectem l’ecosistema emprenedor de Catalunya, format per més de 1.300 
startups, amb @B_connects #Amsterdam , espai creatiu per a la innovació, 
l’educació i el creixement que enllaça startups, creatius i corporacions. 

52 días: 1,7 meses. Esa es la duración media de un contrato 
temporal firmado en el 2018 en ESP. Qué poco hablan de esto 
los polítios y las organizaciones empresariales.
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EL PROCÉS

El Procés, l’obra mestra de Frank 
Kafka. En la novel·la apareixen 
advocats, jutges, uixers, guàr-
dies... que, en conjunt, donen 

una imatge impactant dels mecanismes 
de la Llei i de l’Estat. A Josef K., el prota-
gonista de la novel·la, que no sap de què 
l’acusen, li anirà creixent un sentiment 
de culpa que el porta a la submissió da-
vant del procés i que donarà un inespe-
rat desenllaç.

No serà així en el procés que tenim a la 
vista contra els polítics catalans en pre-
só preventiva,  els advocats de les defen-
ses ja han manifestat que la sentencia ja 
està dictada, i no tan sols ells, sinó que 
també el magistrat jubilat, Angel Garcia 
Fontanet, en l’edició del diari El País del 
passat 7 de gener fa la següent reflexió: 
“La futura sentencia cabe pensar, en el 
peor de los casos, que serà condenatoria 
por sedición y moderada”. El contrari 
del que demana la fiscalia i l’acusació 
particular (Vox).

La cronologia del procés serà llarga, 
abans d’arribar a aquesta futura sentèn-
cia. El procés, ha arribat a la fase deci-
siva , la del judici oral, se celebrarà a la 
Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), 
i es preveu el seu inici a finals de gener, 
principis de febrer. El procés serà llarg 
perquè la fiscalia ha proposat, en el seu 
escrit de qualificació, la compareixença 
en el judici de 256 testimonis, més els 
que presentaran les defenses, i, ja s’ha 
filtrat,  que la sentència no serà fins al 
juny amb la finalitat de no intercedir en 
les pròximes eleccions del mes de maig.
Una vegada el TS hagi dictat sentencia, 
es pot interposar un recurs d’empa-
ra davant del Tribunal Constitucional 
(TC). Aquest recurs s’ha d’interposar 
en el termini de 30 dies i, en ser un re-
curs contra una decisió judicial (Art 44 
Ley Organica TC), el motiu de la seva 
interposició ha de reunir una sèrie de 
requisits, un dels principals ha de ser: 
“siendo el objeto de este proceso la pro-
tección frente a las vulneraciones de los 
derechos y libertades reconocidos en 

los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Cons-
titución” . 
El TC, en un moment o altre, dictarà 
sentència, no està estipulat el temps que 
pot tardar,  les sentències del TC acos-
tumen a sortir al cap de molt de temps, 
n’hi ha que han tardat fins a 4 anys o 
més. Cal dir que  les sentencies dictades 
sobre el fons del recurs del TC sols pot 
atorgar o denegar l’empara sol·licitada.
Fins que la sentència del TC no sigui 
ferma, que acaba tots els recursos pos-
sibles de la legislació nacional, no es pot 
anar al Tribunal Europeu de Defensa 
del Drets Humans (TEDH). Amb els 
antecedents que hi ha, tot fa pensar que 
el procés acabarà  davant d’aquest Tri-
bunal. L’ombra del TEHD fa, i farà, que 
s’extremin les cauteles i garanties en les 
distintes fases del procés.

Però, el Tribunal d’Europeu de Drets 
Humans té un gran nombre de causes 
endarrerides. Fins i tot en la primera 
etapa –l’admissió o no a tràmit- pot tar-
dar, fàcilment, més d’un any, i una deci-
sió sobre el fons del cas trigarà conside-
rablement més. Encara que el Tribunal 
té com a objectiu resoldre les causes 
importants en menys de tres anys, és 
molt probable que no es conegui la seva 
resolució fins al cap de cinc anys o més.

En cas que es compleixin les previsions 
del magistrat jubilat Angel Garcia Fon-
tanet i es condemni als imputats per se-
dició amb la clàusula atenuant de l’art. 
547 del Código Penal que possibilita 
que s’imposi una rebaixa en un o dos 
graus, tal com diu en el seu article d’El 
País, i si, a més a més,  afegim l’atenuant 
de l’Art 21 del mateix codi per dilacions 
indegudes, la pena que pot caure ja es-
tarà coberta amb escreix, donat que ja 
fa més d’un any que són a la presó, més 
els anys que pot tardar el TC a pronun-
ciar-se, més el temps que pot tardar el 
TEDH, tot plegat pot ser una suma pro-
pera els deu anys. Així doncs compliran 
la pena, sigui la moderada, o no.

 De fet, la sentència,  està dictada! 

ECONOMIA CIRCULAR I INNOVACIÓ,
dues cares de la mateixa moneda

12 |  OPINIÓ DRET - EMPRESA Divendres, 1 de febrer de 2019

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Dèficit d’infraestructures: La Cambra de Comerç de Barcelona 
ha demanat avui que s’afrontin les inversions pendents a la xar-
xa de Rodalies de Catalunya perquè el servei recuperi el nivell de 
demanda del 2006.
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Quan parlem d’economia 
circular ens referim a un 
canvi de paradigma eco-
nòmic que té per objectiu 

la instauració d’una economia repara-
dora i regeneradora. Això es tradueix 
en una economia que preservi i millori 
el capital natural, respectant els cicles 
biològics dels recursos renovables i 
controlant el consum dels no renova-
bles; que optimitzi l’ús dels productes, 
components o recursos en el cicle pro-
ductiu, mantenint el seu valor i la seva 
utilitat el màxim de temps possible; i, 
per últim, que minimitzi (i reverteixi) 
els efectes sobre la salut i l’entorn que 
es puguin produir. L’aposta per aquest 
canvi de paradigma que s’està produ-
int arreu d’Europa, i també en països 
pioners com la Xina, planteja un de-
safiament per buscar noves formes de 
producció i consum. En aquest con-
text, la innovació esdevé el mitjà clau 
per assolir aquest canvi.
 
Des del punt de vista empresarial, el 
canvi cap a una economia circular 
obre la porta a noves oportunitats de 
negoci, des dels segments de mercat 
tradicionals (client-empresa o empre-
sa-empresa) on es pot potenciar, per 
exemple, la venda de productes amb 
components reciclats o la simbiosi in-
dustrial, que suposa l’aprofitament per 
part d’una empresa dels residus, fluids 
o emissions generats per una altra, fins 
a l’obertura de nous segments de mer-
cat (client-client o client-empresa) des 
d’on desenvolupar models d’economia 
col·laborativa o bé la revenda de pro-
ductes usats dels clients a les empreses. 
Aquest darrer model, per exemple, ja 
l’estan posant en pràctica grans cade-

nes com H&M, que recull peces de 
roba utilitzada a les botigues i les re-
cicla per crear la nova línia de roba 
“H&M Conscius”, o bé IKEA, que ha 
posat en marxa el “desván de las nue-
vas oportunidades”, on comercialitzen 
productes de segona mà recomprats 
als clients.

Evidentment, l’esforç que suposa el 
canvi de paradigma per a les empreses 
impacta tant en el seu funcionament 
intern com en la forma d’entendre el 
seu posicionament al món, però  tam-
bé pot reportar avantatges i beneficis a 
mig i llarg termini. Per tal de fer aquest 
canvi, és imprescindible reforçar el 
diàleg amb els clients, proveïdors, tre-
balladors, administracions públiques 
i altres empreses del territori, la qual 
cosa és un motor per a la innovació 
tant de sistemes productius com de 
models de negoci. Això pot esdevenir 
en nous llocs de treball, en nous clients 
i mercats potencials, i en una major 
diferenciació i reputació de la marca. 
D’altra banda, l’optimització en l’ús de 
materials i recursos està directament 
relacionada amb una reducció de cos-
tos i també en la reducció de riscos 
d’abastiment, en dependre menys dels 
mercats de matèries primeres. 

Finalment, no voldria perdre l’oportu-
nitat de parlar de les 3 tecnologies dis-
ruptives que poden ajudar en aquest 
repte: les digitals, com l’Internet de les 
coses o el Big Data, les físiques, com la 
impressió 3D, la robòtica o la nanotec-
nologia, i les biològiques, com els bio-
materials o els biocatalítics. Les eines 
per innovar i fer aquest canvi de model 
estan al nostre abast! 

 El canvi cap a una economia circular obre 
la porta a noves oportunitats de negoci,
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Josep Soriguera Advocat ICA. 
Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Alba Bala, Dra. en Ciències Ambientals i investigadora sènior 
a la Càtedra UNESCO de Cicle de vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF

El Tribunal d’Europeu de Drets 
Humans té un gran nombre de 

causes endarrerides


