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Què és l’economia de plataforma?

Consum, intercanvi i producció de béns i serveis 
entre grups distribuïts de persones recolzats 

per una plataforma digital.



Expansió holística!

28 àmbits en una mostra de 300 casos



Són totes les plataformes iguals?

Open Commons Unicorn Platform coops

GOVERNANCE, 
DEMOCRATIC ECONOMY, 
ECONOMICAL 
SUSTAINABILITY AND 
PURPOSE EMBEDDED IN 
THE ECONOMIC MODEL

Foundations, with systems of 
community participation

Economic models adapted to keep 
community governance

International company

Economic  models driving 
governance

SMEs & cooperatives 

POWER DISTRIBUTION; 
FREEDOM ALLOCATIONS 
AND OWNERSHIP 
EMBEDDED IN THE TECH 
AND KNOWLEDGE POLICY 

Collective and public ownership 

Open software (replicable)
Open data
Open licenses (eg. Creative Commons)

Private ownership 

Proprietary software
Closed data
Restricted Copyright

Open software (replicable)
Data policy depend 

IMPACT ON VALUE 
CREATION 
AND 
SOCIAL RESPONSIBILITY 
TOWARDS EXTERNALITIES

Social value 

Circular economy - environmental 
impact
Gender active policies

Economic value 

Gender discrimination 
complaints
Environmental discrepancies 

Social and economic value 

Circular economy - environmental 
impact
Gender active policies

Models of platform 



Marc de qualitats 
democràtiques 

de l’economia de plataforma 

Més enllà de visions que:  
1) No diferencia models 

2) No consideren el model de 
tecnologia i de coneixement com 

determinants 
3) Irresponsables i insostenibles 

social i mediambientalment i 
masclistes. Responsables tant en 

els inputs com en els outputs.  

Tipologia de producció i plataforma 

Com les podem diferenciar?



No hi ha plataformes (100%) perfectes
El 

recetario
SMart 

IB
Goteo katuma Bancs 

del 
temps

Free-
sound

XOBB eReuse Sentilo Pam a 
Pam

Economia Sense ànim de lucre com a motor 
central

Transparència

Responsabilitat
social

Inclusió

Consciència ecològica

Coneixement Copyleft

Open data

Tecnologia FLOSS

Descentralizada

Governança Cooperativa

Participació oberta

10 plataformes estudiades en profunditat



Però sí podem extreure conclusions rellevants... 

● Hi ha un lligam entre el model econòmic, la governança i com s’articulen les polítiques 
tecnològiques i de dades d’una plataforma digital.

● Major preocupació per la sostenibilitat individual a partir d'opcions d'empreneduria 
col·lectiva, i confluència amb el moviment cooperativista.

● Predomini subvencions públiques. 
● Dos pols de ventall de pràctiques (cada una amb un set d’identitats, xarxes, i vies de 

finançament): Amb dependència de subvencions públiques versus orientades al mercat 
social. 

● Estratègia de sostenibilitat econòmica i resiliència basada en la comunitat. 
● Consolidació del crowdfunding/matchfunding com a via. 
● Malgrat la dependència en les subvencions, s’amplia el ventall d’opcions i apareixen 

estratègies múltiples de sostenibilitat. Vies de sostenibilitat econòmica en estat iniciàtic: 
ús de les dades, monedes socials i criptomonedes, i renta bàsica. 





El cas de Barcelona 
Ecosistema de cocreació de polítiques públiques 

                                                                                     
Grup Municipal intern transversal 

Grup de l’Ajuntament i del sector de la ciutat
 

                    

Trobades obertes i esdeveniment anual 

 

Web de democràcia participativa 



               Fòrum Economia Col·laboratives

Procomuns.net fòrum anual & meet up 
Declaració de Procomuns 
120 recomanacions de polítiques 





                                                                                     

Sharing Cities Summit 2018 

50 cities representatives worldwide and 80 actors of the 
platform economy ecosystem

Discussing the challenges and opportunities of platform 
economy, co creating policies and building cities 

commons actions. 



Dimmons Strategic Planning (v1.0) for 2018-2023
 La quàdruple hèlix com a marc de cocreació



Dimmons Strategic Planning (v1.0) for 2018-2023
Resultat: un compromís comú


