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Magnitud de la tragedia. Aprendre a garrotades. 11% del PIB perdut.

• Recuperar la base 100 anterior.  Crisis de 1973 (2anys); 1991 (-4 punts del 
PIB: 3 anys)  2008 (-10%, 8 anys). 2019 (-23% ?, 2024 ?)

• Mecanisme de digestió, diferent de l’anterior sanejament financer, però des 
d’un 25% de la capacitat de resposta d’altres països

• Avui, una quarta part d’empreses españoles compten amb un patrimoni net 
inferior a menys de la meitat del seu deute net (més per a PIMEs). Potencial 
contaminació de la via bancària en una mora que complicaria encara més un 
negoci de interessos desaparellats (interressants per la càrrega financera del 
deute públic, fatal per guanyar rendibilitat bancària fora de comissions)

• Importància de stand still: en el remuntar, la demanda emergirà amb una 
taxa d’estalvi que s’ha duplicat i moltes ‘ganes’. Altrament greu impacte en 
importacions

• Lock down, no knock down, pel teixit i la planta productiva



ALGUNS CÀLCULS  DELS ESTRALLS
• La covid ens deixa a Espanya fins el moment quasi 77 mil morts. Diferents 

càlculs efectuats des del Centre de Recerca en Economia de la Salut (CRES/ 
UPF) amb investigadors del Max Planck permeten computar els següents 
resultats. 

• Per cada difunt hem calculat, amb les dades reals disponibles, uns  11 anys de 
vida prematurament perduts  En termes mitjans: 500 mil anys; 6 vegades les 
d’una grip normal; 7 vegades les morts per accidents de tràfic d’un any. 

• Si hi afegim l’excés de mortalitat no atribuït a la covid, un total calculat de ..., 
els costos en anys de vida perduts podrien situar-se a l’entorn un milió d’anys, 
sota el supòsit de que haguessin viscut aquests anys amb una esperança de 
vida normal (que no sol ser el cas). 



(...)

• Si valorem a dates més properes aquests anys de vida perduts 
computats  a 30 mil  euros l’AVAC (any de vida ajustada per la qualitat 
en l’argot de la priorització sanitària),  donaria un valor de 30.000 M 
d’euros, més, òbviament, el valor de la mort com a pèrdua irreparable, i 
aquí no comptada. 

• Si optéssim per valorar la mort directament segons el nomenat valor 
estadístic de la vida, d’acord amb els càlculs fets per a Espanya de 2 
milions  d’euros (menys d’una quinta part de la vida  ‘estadística´ dels 
americans!), suposaria per les defuncions indicades unes pèrdues de 
valor mínim de 200 mil milions d’euros.



(...)

• Aproximats els costos de la pandèmia (no les pèrdues per morts 
evitades) hauríem de comptar els costos sanitaris directes (EPIs, 
rastrejadors, tests, tractaments hospitalaris, visites d’atenció primària, 
efectes sobre la salut mental, i també els danys colaterals provocats en 
els pacients no tractats o infra diagnosticats…), més els costos no 
sanitaris directes (a escoles, residències…) i als que caldria afegir els 
costos  globals  (pèrdua de productivitat, 15% de PIB destruït, les morts 
prematures esmentades).  Els costos ocults.

• L’equivalent a la xifra USA aquí no la coneixem. Sabem, això sí, els 
costos fiscals (més despeses menys ingressos), reflectits en un 
increment addicional del dèficit, per un import d’uns 50 mil M 
aproximadament. 



LA GESTIÓ FETA

• DELS PITJORS (MORTS I PÈRDUA DE PIB)

• LA NATURALESA DELS SISTEMES SANITARIS, NO DECISIVA.  SÍ LA REACCIÓ 
DELS PROFESSIONALS.  PERÒ SENSE FUTUR I AMB PROBLEMES AFEGITS 
PER LA GOVERNANÇA

• LA QUALITAT INSTITUCIONAL ESPANYOLA, MOLT POBRA. FALLEN ELS 
TÈCNICS, S’EMPODEREN EPIDEMIÒLEGS DE TOTA MENA I CONDICIÓ.  
FILTRATS PER UNS MITJANS QUE NO ENTENEN UN ‘PRE-PRINT’ I 
CONFONEN SIMULAR AMB PREDIR



(...)

• DISBAUXA DE DADES I DE VEUS QUE LES INTERPRETEN.  ELS MITJANS, NO 
AJUDEN

• LA LÓGICA: AMB INCERTESA LA SALUT AGAFA CONNOTACIONS DE VALOR 
ABSOLUT; QUAN ES CONEIX LA PAUTA DE TRANSMISSIÓ, HAURIEM DE 
COMENÇAR A GRANULAR ELS ‘TRADE-OFFS’  EL STOP AND GO 
DESORIENTA; MILLOR UN MARC ESTABLE CONTRASTAT. ‘HAURÍEM PERÒ 
SOM POBRES I NO PODEM’. PERDUDA UNA ALTERNATIVA MÉS RACIONAL 
DE TANCAMENT

• LA ILÒGICA POLÍTICA HO MALMET ENCARA MÉS



Nous camins. De les ferides a les esperances

Aprendre a identificar millor el valor del capital financer sense capital humà,
institucional i social. Quin capital hem de fer créixer hores d’ara...

Se imposa una cura d’humilitat. En un temps en el que la ciència es mostra
disposada a fer perenne als humans amb biogenètica, medicina híper
personalitzada i medicaments anti-envelliment.

Cap a una nova economia: Els diners metàl·lics -ara element metafòric de
contagis- iniciarà el camí cap a la seva supressió definitiva, i amb això, a poc
a poc, el de la banca tal com avui funciona. Les borses s’allunyen encara més
de la economia real. Les tecnològiques fan el gran negoci...i es fa explícita la
desigual valoració entre els qui multipliquen els guanys per uns grups de
renda i sense benefici per a altres. Més conscienciació social.



En la resposta a l'epidèmia s'ha après ja a treballar de manera diferent. S'ha
col·laborat entre professionals sense discussió de 'com està allò meu’, i fins i
tot els dispositius privats han fet efectius els seus partenariats.

Els incentius a la millora de know how (recordi’s d'on hem arribat a treure
respiradors!)
o d'investigació sanitària no tenen parangó en l'actual disjuntiva, amb
conseqüències tant per al present com per al futur.

Entendrem una nova realitat transmesa des de la misèria dels mercats,
d’abastiments de menjar ‘de pobre’, on el virus ho ha anat contaminant tot.
Es hora de saber de què ens alimentem!

Els liberals anti-impostos tindran menys arguments. Reconeixerem que no es
poden tenir xarxes de protecció social de primera amb una pressió fiscal de
segona divisió.



Es posarà en valor la importància de tenir bones institucions que funcionin, professionals públics amb
motivació intrínseca (l'extrínseca, la dels diners, no millorarà), la rellevància de formar bons analistes en la
gestió pública i en l'avaluació adequada de les decisions a prendre fora del mercat.

La globalització es mourà amb més cauteles ensar el futur des del present fràgil ens fa pensar sobre la
sostenibilitat ambiental Ara o mai per a una Next Generation.

Les xarxes ens hauran ajudat a protegir-nos, a auto-afirmar nos amb ‘els nostres’ des dels propis prejudicis,
clústers psicològics o zones de confort (l’aixopluc de 'entre els nostres ens sentim millor'); però això a risc de
polarització.

En tot cas, el benefici addicional amb què valorarem gaudir d'una bona qualitat de vida farà un salt majúscul.
Mantindrem llavors alguns el dubte originari. Superada la pandèmia ¿passarem pàgina tornant a l' 'business as
usual’ o efectivament el nostre món haurà canviat per sempre?. Atents al trànsit i als biaxos en les
recuperacions culturals.

Amb tots aquests condicionants, re considerarem quin sentit el transhumanisme quan l’humanisme s’està
perdent?. Posar en valor l’humanisme!



Aprenentatges per a la millora de la resposta del sistema 
sanitari en atenció al seu impacte a la Economia

• Decisions en 15 minuts

• Mobilització de recursos: sinèrgies per una missió sobrevinguda

• Certa polivalència

• Coordinació públic/ privat i compra de inputs

• Errors por actuacions tardanes primer, improvisacions després. 
Comunicació

• Mancances en anticipar vies de transmissió (virològica/ social)

• En càlculs de immunitzacions de ramat

• En gestionar dades i excessos de fe en models predictius



MISSATGES
DE 

LA SOLVENCIA I LA SOSTENBILITAT
A 

LA SOLIDESA I LA RESILIENCIA

RECUPERAR L’ECONOMIA PER A TRANSFORMAR, 
TRANSITAR, NO PER A RETORNAR



NOUS CONCEPTES PER L’APRENENTATGE
• Chains of command

• Stakeholders engagement

• Strategic direction

• Resilience of domains: preparedness, response, adaptation

• Contingent plans and protocols

• Scanning, warnings,surveillance

• Transparency, expert advice

• Communication and coordination on time

• Leadership

…..Post: audit and evaluation….

NOUS FOCUS D’ANÀLISI.  EL PAPER CLAU DE LA SANITAT 
EN EL SEU INTERFAÇ AMB L’ECONOMIA, VIST EL SEU 
FINANÇAMENT I L’IMPACTE EN EL BENESTAR 
INTERGENERACIONAL







DADES I EVIDÈNCIES







Radiografia:





FUENTE:  Fernández-Villaverde and Jones (2020)



FUENTE:  Fernández-Villaverde and Jones (2020)



Forecasts EU Nov 2020













IMPACTE SOBRE L’ECONOMIA CATALANA   
Dades Cambra de Comerç de Barcelona

• EL DE L’ESTAT MÉS UN 4% (ESTRUCTURA PRODUCTIVA I DE SERVEIS)

• MES CAPACITAT DE REEMPRENDRE ELS MOTORS

• MES A GUANYAR AMB LA TRANSFORMACIÓ QUE POT PERMETRE EUROPA

• MÉS DUBTES A PARTIR DE LA GESTIÓ POSSIBLE (PER MUSCLE FINANCER 
NECESSARI) I DE LA PROBABLE POLÍTICAMENT (PANORAMA GRAL)

• FULL DE RUTA NEXT GENERATION: O ARA O JA MAI!
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Assalariats “efectius” (assalariats descomptats ERTOs) 

en règim general. Catalunya (Milions d’afiliats). 

Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.

Assalariats “efectius” (assalariats descomptats 

ERTOs) en règim general (Taxes variació interanuals en %). 

Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS i Observatori del Treball.
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El mercat de treball millora lleugerament al desembre, però amb menys intensitat que a la 

resta de l’Estat. Tot i així, el nombre real d’assalariats (descomptant els assalariats en 

ERTO) se situa a desembre de 2020 un 8,5% per sota del nivell de fa un any (236.000 

persones menys). 

1. Impacte de la Covid-19 sobre l’ocupació
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Empreses (comptes de cotització)
(Taxes variació interanuals en %). Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS.

Empreses (comptes de cotització). Catalunya
(Nombre). Font: Ministeri d’Inclusió Social i la SS.
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El nombre d’empreses actives és de 237.550 al desembre, 20.176 empreses menys que abans 

de l’esclat de la pandèmia i un 7,9% per sota de les que hi havia fa un any. En valor absolut 

el nombre d’empreses es manté pràcticament estable des del juny, el que fa témer que 

aquesta destrucció de teixit empresarial no es recuperarà a curt termini.

2. Impacte de la Covid-19 sobre el teixit empresarial



DADES I EVIDÈNCIES
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36
Nota: (e) estimació d’AQR-Cambrabcn (p) previsions d’AQR-Cambrabcn

Estimem un creixement del PIB intertrimestral del 2,8% el 4T i un avenç mínim del 

0,5% el 1T de 2021 per la virulència de la tercera onada a tota Europa. En termes 

interanuals, la caiguda s’hauria anat moderant progressivament fins al -8% el 4T i el -1,6% el 

1T de 2021. 

12. Evolució del PIB trimestral a Catalunya 

Nota: (e) estimació d’AQR-Cambrabcn (p) previsions d’AQR-Cambrabcn
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PIB anual de Catalunya 
(Índex 2019=100). Font: Idescat i Cambra

PIB anual de Catalunya
(Taxes variació interanuals en %). Font: Idescat i Cambra

Segons les nostres estimacions, el PIB català ha tancat el 2020 amb una caiguda de 

l’11,4%, només quatre dècimes més que el conjunt de l’Estat. El 2021 l’economia creixerà un 

6,1%, sis dècimes menys del que havíem previst fa tres mesos, a causa d’un pitjor 

comportament de l’economia en el 1T. En finalitzar el 2021, el PIB català encara serà un 6% 

inferior al de 2019 i no recuperarà el nivell precrisi fins al 2022.

(p) Previsió Cambracn i AQR (p) Previsió Cambracn i AQR

13. Previsions del PIB anual a Catalunya 
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Ocupació a Catalunya 
(Taxes variació interanuals en %). Font: Idescat i Cambra

Taxa d’atur a Catalunya
(En %). Font: Idescat i Cambra

La caiguda de l’ocupació estimada per al 2020 és del -4,5%, inferior a la prevista fa tres mesos 

per l’allargament de les mesures de suport (ERTO). Per al 2021, preveiem una recuperació de 

l’ocupació del 2,3% i una lleugera reducció de la taxa d’atur que es quedarà per sobre 

del 13%. 
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14. Previsions d’ocupació i taxa d’atur a Catalunya 



Data d’actualització: 25 de gener 2021Nota: Les dades d’IPC i taxa d’atur són mitjanes anuals.

Font: Idescat (any 2019) i Grup de Recerca AQR-UB (anys 2020 i 2021)

Previsions macroeconòmiques per a l’economia catalana 2020 i 2021
(Taxes de variació anuals, excepte taxa d’atur en %)
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2019 2020 (P) 2021 (P)

Producte Interior Brut 1,9% -11,4% 6,1%

Consum Privat 0,9% -9,8% 4,8%

Consum Públic 2,4% 4,6% 2,2%

Formació Bruta de Capital 3,0% -18,2% 7,4%

Exportacions 3,8% -18,6% 13,6%

Importacions 1,4% -15,3% 11,8%

VAB agricultura -3,1% -4,7% 2,5%

VAB indústria -0,4% -5,4% 6,3%

VAB construcció 2,3% -4,4% 4,1%

VAB serveis 2,8% -13,7% 6,5%

Índex Preus Consum (base 2011) 0,9% -0,2% 1,0%

Ocupats 2,0% -4,5% 2,3%

Taxa d’atur 11,0% 13,9% 13,2%

15. Previsions econòmiques 2020 i 2021 

Revisem a la baixa la 

previsió de creixement del 

PIB de 2021 des del 6,7% 

fins al 6,1% perquè es 

retarda la fase de 

recuperació intensa al 

segon semestre.

El consum privat i la inversió 

seran els protagonistes de la 

recuperació el 2021. Els 

serveis recuperaran només 

part de l’activitat perduda, 

mentre que la indústria 

recuperarà el nivell precrisi. 
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9. Ajudes directes de la Generalitat als sectors 

afectats per les restriccions des del 16 d’octubre

DATA 

RESTRICCIONS
AFECTACIÓ

AJUDES DIRECTES 

GENCAT (M€)

40 Restauració + Estètica/bellesa

2 Servei comercial (BCN ciutat)

50

1ª línia : Restauració + 

Estètica/bellesa + 

Recintes/centres comercials + Oci 

nocturn + Parcs infantils privats

20 Autònoms (ajut nov.)

3,3 Indústria (ampli. línia 1ª onada )

25 Esport

17,2 Cultura (al llarg del novembre )

1,7 Cellers DO 

19 Turisme

258,1 Autònoms (ajut des.)

3,5 Instal·lacions juvenils

1,8 Fires

4,3
Restauració + Comerç al detall 
(Ripollès i Cerdanya)

25

2ª línia : Restauració + 

Estètica/bellesa + 

Recintes/centres comercials + Oci 

nocturn + Parcs infantils privats

6 Educació en el lleure (esplais)

15 Esport

10 Comerç al detall no essencial

5
Comerç al detall no essencial 

(ampliació línia 10 M€)

208 Micro i petites empreses en ERTO 
(25 gener)

280 Autònoms (25 gener)

TOTAL 994,9

AJUDES PER SECTORS (M€)

16 OCT - 22 NOV 
(conf. municipal)

Tancament: restauració, oci nocturn, act. 

culturals, gimnasos, c. bellesa i  estab. a 

centres comercials sense entrada indep. / 

Comerços al 30% / Hotels oberts

159,2

23 NOV - 20 DES 
(conf. municipal)

Restauració: 6-21:30h al 30% / Hotels: 

oberts / Cultura: oberta al 50% (500 – 1.000 

per) / Espais lúdics: tancats / Comerç al 30% 

/ C. Bellesa: oberts / C. Comercials: tancats 

sense entrada indep. / Gimnasos al 50%

282,4

7 GEN - 7 FEB  
(conf. municipal)

Restauració: 7:30-9:30 i 13:30-15:30 al 30% 

/ Hotels: oberts / Cultura: al 50% (màx. 500 - 

1.000 per.) / Espais lúdics: tancats /  

Comerços (< 400 m2): oberts de dll. a dv. al 

30% / C. Bellesa: oberts / C. Comercials: 

tancats / Gimnasos: oberts equip. aire l l iure 

(50%) + piscines (30%)

36

488

21 DES - 6 GEN 
(conf. comarcal)

Restauració: 7:30-9:30 i 13:30-15.30 al 30% 

/ Hotels: oberts / Cultura: oberta al 50% 

(500 – 1.000 per) / Espais lúdics: tancats / 

Comerç al 30% / C. Bellesa: oberts / C. 

Comercials: al 30% / Gimnasos al 50%

29,3
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• Les restriccions imposades per controlar la pandèmia des del 16 octubre fins al 7 de 

febrer tindran un cost estimat per a les empreses de 6.577 M€.

• Les ajudes directes de la Generalitat als sectors econòmics per contrarestar els 

efectes econòmics de les restriccions es calcula en 995 M€ (inclòs el darrer paquet 

del 25/01). La Generalitat està cobrint el 15,1% de les pèrdues estimades.

• La Cambra demana que el sector públic compensi el 50% de les pèrdues (uns 3.288  

M€), per aproximar-se al que fan França (60%) o Alemanya (70%). 

10. Pèrdues econòmiques pels sectors més afectats per 

les restriccions des del 16 d’octubre

Pèrdues econòmiques estimades 16 octubre-7 febrer. Catalunya

Var. inter. Milions €

Comerç minorista -30% 3.402

Hotels i restaurants -60% 2.258

Activitats artístiques, recreatives, esportives -50% 708

Fires i convencions -90% 209

TOTAL IMPACTE SECTORIAL 6.577

Pèrdua de facturació

Font: estimacions pròpies a partir de l'Idescat



42

• La Generalitat ha tancat el 2020 amb un dèficit del 0,7-0,8% PIB, per sota del màxim 

recomanat (entorn a l’1,1%). Es podia haver gastat 865 M€ més en ajudes directes.

• Catalunya ha tancat amb un dèficit públic el 2020 inferior al de la mitjana de comunitats 

autònomes, tot i ser una de les economies més afectades per la pandèmia.

• Demanem que la Generalitat aprofiti tot el marge fiscal disponible (com a mínim 1,1% PIB) i 

que l’Estat s’endeuti i transfereixi aquests diners a la Generalitat perquè concedeixi més ajudes 

directes a empreses i autònoms.

11. Dèficit públic de la Generalitat i resta de CA

Dèficit públic previst per comunitats. Any 2021

(% PIB). Font: AIReF
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1. Nou model d’autonomia i atenció a les persones que precisin 

suport de llarga durada a l’entorn comunitari

2. Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del vídeojocs del 

sud d’Europa

3. Salut 2030

4. Proteïna Alternativa

5. Rehabilitem_CAT

6. Capacitació i Talent

7. Racionalització de l’ús de l’aigua

8. Carbon Recovery

9. Bioeconomia Circular en la valorització de les dejeccions 

ramaderes i altres subproductes agroalimentaris 

10. Activació de la producció bioeconòmica dels boscos de 

Catalunya i defensa contra els incendis forestals

11. Battery Hub

12. Descarbonització de la mobilitat metropolitana

13. Mobilitat del futur: Connectada, Intel·ligent i Autònoma

14. Impuls del Medi Natural

15. New Spaces

16. Hub IA

17. Infraestructura Inteligent Cloud

18. Hub FP CAT: Modernització de la FP

19. Urban Tech Hubs

20. Computació i telecomunicacions quàntiques

21. Hydrogen Valley of Catalonia (H2ValleyCAT)

22. Transformació digital i tecnològica de la indústria catalana

23. Xip Europeu

24. Infraestructures digitals per a una societat i economia competitiva 

i resilient

25. Fons per la reactivació







Funcions de la Comissió Assessora Catalana 
- Promoure que les empreses i les entitats de recerca, soles o en col·laboració, presentin projectes.

• - Per cada projecte hi ha d’haver un Info de tres pàgines amb:

• A) Què es pretén fer. Producte o Servei. Quins avantatges aporta.

• B) Quina és la inversió necessària i quin el retorn en € o en beneficis socials. És a dir, el Business 
Case.

• C) Qui ho fa. Qui en respon. Qui se’n responsabilitza. Qui ho lidera. No és el Govern, ni 
l’Ajuntament, etc., és una empresa o un centre de recerca o un consorci d’aquestes.

• D) Com es comercialitza. Com es ven. Com s’implanta.

• E) Quins són els riscos i com es mitiguen.

• - Després, i un cop obtinguda l’aprovació del Ministeri, s’haurà de preparar el projecte en format 
CE. En Raül Blanco, secretari general d’Indústria ha acceptat fer aquesta feina prèvia. La decisió és 
si seguim aquest camí o no. Si ho fem, heu de confirmar que el Ministeri complirà el seu 
compromís, de revisar i orientar projectes a partir de les propostes que rebin d’empreses, centres 
de recerca, etc.



Àrees

• Start ups: Andreu Mas Colell, Montserrat Vendrell, Therese Jamaa, 
Miquel Martí

• Via per a PIMES: Joaquim Coello,  Guillem López

• Agroalimentari: Francesc Reguant

• Salut i àmbit sociosanitari: Guillem López, Adelina Comas

• Infraestructures físiques: Oriol Altisench, Maria Buhigas

• Energia: Mar Reguant

• Social: Oriol Bota, Carme Trilla



Projectes

els seus promotors els descriuran molt breument seguint un esquema 
que inclogui:

• El què: quin és el producte o servei que es pretén desenvolupar

• El qui: quina entitat és responsable de definir-lo, d’estructurar-lo, de 
finançar-lo i dels seus terminis

• El com: comercialització, terminis, etc

• El Business Case: inversions, facturació, costos, retorn i rendibilitat 
(econòmica, medioambiental, social, etc). Per què és necessari el 
suport públic i com ha de ser aquest (subvenció o crèdit)



Tipologia prevista de projectes

• Projectes mercantils, que pretenen vendre al mercat un producte o servei, però 
que necessiten suport públic perquè, o bé la inversió inicial és excessiva perquè 
es pugui produir un benefici, o bé el risc és excessiu.

A la seva vegada, aquesta mena de projectes poden presentar 2 modalitats:

• 1.a. Projectes amb un líder empresarial clar

• 1.b. Projectes sense un líder clar. Una de les tasques de CONEXT serà procurar 
que un agent aglutini els socis que el poden portar a terme. En principi, uns dels 
candidats són els centres tecnològics.

• 2. Projectes per donar suport a l’ecosistema de start-ups. Es pot tractar de 
projectes financers purs o mixtes (afegint-hi assessorament, emplaçament, etc) 
per a tecnologies molt arriscades (tecnologies molt immadures o projectes amb 
periodes de maduració molt lents)

• 3. Projectes d’infraestructura intel·lectual: captació i retenció de talent, 
escolarització, etc

• 4. Projectes d’infraestructura física



GUIA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS.

• 1) Programme Requirement Specification.

Qué debe conseguir el proyecto - misión.

Si es un producto, un artefacto o un bien de equipo: sus prestaciones.

Si es un servicio como actúa y se implementa.

Qué aporta y mejora.

• 2) Business Case. 

Capex (capital expenditure) son inversiones de capital que crean beneficios. 

Proyección de cuenta de resultados incluyendo cash flow.

A largo plazo debe ser positivo… a corto puede requerir apoyo institucional externo. De ahí la necesidad de que se 
presente al Gobierno y a la CE.

• 3) Quién lo lleva a cabo, grupo de empresas, centros de I+D etc. 

De entre los participantes quién lo lidera. 

Aproximación al porcentaje de participación de los actores importantes y base del reparto

(qué hace cada uno y qué arriesgan lo proponentes).



(…)

• 4) Plan Comercial.

Quién y cómo se vende,

Quién o quiénes serán los clientes

• 5) Riesgos.

Si es un proyecto en funcionamiento, riesgos y beneficios esperados de 
impulsarlo.

Riesgos técnicos, comerciales, industriales, económicos, etc.… y sus 
consecuencias. 

Retrasos, sobrecostes, pérdida de competitividad, obsolescencia, etc.…

Eventualmente: Fall back de la inversión.




