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Programa 

Introducció David Gómez, Mònica 
Garriga

6 juny 10:00 - 12:00

Llicències lliures i obertes David Gómez, Mònica 
Garriga

6 juny 12:00 - 14:00

Models de governança, tipologies 
d’entitat legal

Ricard Espelt, Enrico 
Stano, Joan Martínez

13  juny 10:00 - 13:00

Marc de models de sostenibilitat en 
obert i procomuns

Wouter Tebbens i Thais 
Lloret

20  juny 10:00 - 13:00

Design thinking i co-disseny Enric Senabre, Thais 
Lloret, David Gómez

27  juny 10:00 - 13:00

Estratègies de desenvolupament Fèlix Casanellas 4  juliol 10:00 - 13:00

Sessió grupal d’acompanyament A definir amb els projectes



Esquema de la sessió

.Introducció a la governança del cooperativisme de plataforma

Katuma 

Disseny de plataforma Projecte / Entitat 

Coneixement / Tecnologia 

Formats jurídics 

Econòmica 

Conversa (descoberta) 

Conversa (casos) 



Facto.cat

Facto Assessors, SCCL, som una cooperativa de treball 

associat especialitzada en serveis de 

gestoria/assessoria, consultoria i formació a empreses 

cooperatives i organitzacions de l’economia social i 

solidària (ESS). Treballem des de la proximitat, la 

qualitat i la responsabilitat perquè les entitats puguin 

assolir els seus objectius.

 

Facto compartim els valors que impulsen les entitats 

de l’ESS. El nostre model està basat en la proximitat, i 

per això formem part de les xarxes d’ESS i les 

fomentem. Som presents a Barcelona, Vilanova i la 

Geltrú i Mataró.



DIMMONS.net
IN3  UOC



Katuma.org
Open Food Network



Definició Economia "Col.laborativa" de 
Plataforma  (Mayo Fuster)

“Consum i la producció col·laboratives de capital i 
treball entre grups distribuïts que interactuen amb 

el suport d’una plataforma digital"



Revisió crítica de les plataformes tecnològiques 
de l’economia col·laborativa (Ricard Espelt)

.





L’estrella procomú
Qualitats democràtiques de l’economia col·laborativa procomú



Conversem sobre 
els models de governança 
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decisions dirigida
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democràtrica

Conversa sobre governança

Disseny d’una plataforma digital d’economia 
col·laborativa 
Toolkit v.1.0

Jugador A

Administració

Grups

Presa de decisions

Rols
Jugador B

Administració

Grups

Presa de decisions

Rols

1) El jugador A demana un número del 1 al 10 al 
jugador B.

2) Jugador A mou el comecocos tantes vegades 
com el número escollit.

3) Jugador B tria icona.
4) Jugador A li mostra el significat i l’anota a la 

columna corresponent.
5) Es canvien els rols i es repeteix des del primer 

pas fins a completar totes les seccions de la 
graella.

Imatges: Adiba Taj, Nithinan 
Tatah, Symbolon, Alberto 
Miranda, Shashank Singh, 
Oksana Latysheva



GOVERNANÇA DE LA COMUNITAT I PLATAFORMA

GOVERNANÇA  AL NIVELL D'INTERACCIÓ DE LA PLATAFORMA ENTRE 
ELS/LES PERSONES CREADORES DE VALOR
Definició de la missió
Gestió de les contribucions

Obertura a les contribucions a la plataforma digital
Llibertat dels contribuents per contribuir (no depenent del permís dels altres, ni de 
les restriccions dels altres)
Obertura per crear relacions entre les contribucions a la plataforma digital
Estructura relacional igualitària (jerarquies; peerlogia)

Presa de decisions en relació amb la interacció comunitària
Regles o polítiques formals i rols aplicats a la interacció de la comunitat
Normes socials 
Disseny de la plataforma

GOVERNANÇA SOBRE LA PROVISIÓ DE LA PLATAFORMA
Estatus dels usuaris de la plataforma pel que fa a la provisió de plataforma 
Entitat jurídica de la plataforma
Presa de decisions a l'entitat legal
Transparència en la provisió de plataformes



GOVERNANÇA ECONÒMICA 
Orientada a beneficis versus orientment a la missió social (tipus d'entitat) 
Distribució dels beneficis
Model de creixement
Caràcter comercial de les interaccións 
Pràctiques bancàries
Model de sostenibilitat
Fonts d'ingressos i capitals

DISTRIBUCIÓ DE PODER; ASSIGNACIÓ DE LLIBERTAT I PROPIETAT INTEGRAT 
EN LA POLÍTICA TECNOLÒGICA I DE CONEIXEMENT 

POLÍTICA DE CONEIXEMENT (POLÍTICA DE DADES I CONTINGUTS)
Llicència Contingut del lloc web
Llicència Dades
Privadesa

POLÍTICA DE SOFTWARE I ARQUITECTURA
Codi del lloc web de la plataforma de programari: Codi lliure versus propietary 
Arquitectura de la infraestructura (Adopció de Blockchain): Nivell de descentralització



RESPONSABILITAT SOCIAL & IMPACTES SOBRE LA CREACIÓ DEL VALOR

RESPONSABILITAT SOCIAL
Impactes sobre la creació de valor i responsabilitat social davant d'externalitats
Afavorir la igualtat social
Afavorir la diversitat de gènere
Afavorir la diversitat funcional de l'inclusió social o altres col·lectius en risc d'exclusió 
social
Afavorir economies de responsabilitat social - Intercooperació
Responsabilitat ambiental
"Impactes externs potencials en cas de creixement exponencial

IMPACTES SOBRE LA CREACIÓ DEL VALOR
Acompliment de la missió 
Compromís comunitari i capital relacional
Valor d'ús social
Reputació
Valor monetari



Models de plataformes en economia col.laborativa

 Open Commons Unicorn Platform coops

GOVERNANÇA & 
MODEL 
ECONÒMIC

Fundacions governades per 
la comunitat de creadors 

Multinacionals Cooperatives & PYMES 

POLÍTICA 
TECNOLÒGICA & 
DE DADES 

Open Source & Open data Proprietary software 
& Data 
comercialitzada 

Open Source & Open data

IMPACTES EN LA 
CREACIÓ DE 
VALOR & 
RESPONSABILITA
TS RESPECTE A 
LES 
EXTERNALITATS 
GENERADES

Valor social

Responsabilitat social: 
Economia circular, 
polítiques de genere etc

Valor econòmic 

Denuncies de 
discriminació de 
genere,

Externalitats: 
Impactes disruptius 
etc

Valor social & economic

Responsabilitat social 



Formes jurídiques utilitzades pel procomú digital

Fundació

Associació

Empresa mercantil capitalista



Tipologies jurídiques i legals del cooperativisme de plataforma

  Governança democràtica   Governança no democràtica

  Amb ànim de lucre Cooperatives Societats mercantils

     Sense ànim de lucre Associacions
  Cooperatives no lucratives

Fundacions



Característiques en l’Economia Social i Solidària 

● l'ètica organitzativa (sovint d'autogestió), que s'ha de correspondre a 
principis humanistes de governança democràtica, 

● l’equitat,
● la sostenibilitat ambiental, 
● el compromís amb la comunitat
● i el respecte pels drets humans.

El cooperativisme de plataforma respon a característiques semblants, 
sobretot a les vinculades a la governança, el model econòmic i la 

responsabilitat social.



● Associacions
● Cooperatives de treball associat
● Cooperatives d’usuaris i consumidors
● Cooperatives de serveis
● Cooperatives integrals



ASSOCIACIÓ O COOPERATIVA?Associacions

Una entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a 
complir una finalitat d’interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos 
personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.”

Característiques

● Persona jurídica pròpia.
● Existència d’un col·lectiu.
● Sense finalitat lucrativa

Quan ens plantegem fer una associació ?

● Quan volem crear un projecte amb base i finalitat social.
● Quan l’activitat econòmica és accesòria o subordinada al compliment de l’objecte de 

l’associació.
● Quan no hi ha una activitat professional o empresarial. Base voluntària.

 
 



ASSOCIACIÓ O COOPERATIVA?Les Cooperatives

Una associació autònoma de persones que s’han agrupat voluntàriament per satisfer les 
seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, a través d'una 
empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.

Característiques

● Propietat: Les cooperatives són organitzacions democràtiques propietat dels seus 
membres, que participen en la cooperativa sobre la base d'un membre, un vot.

● Propòsit: Les cooperatives existeixen per crear valor per als seus membres.
● Valors: Les cooperatives es basen en els valors de l'autoajuda, l'auto-responsabilitat, 

democràcia, igualtat i equitat.
● Servei: La majoria de les cooperatives operen localment i proporcionen serveis als seus 

membres i comunitats.



Associació o cooperativa?

Les Cooperatives

Tipus de socis

● Socis comuns: els socis comuns són els vinculats amb la societat cooperativa 
mitjançant un vincle social i que duen a terme l'activitat cooperativitzada principal segons 
el tipus de cooperativa.

● Socis col·laboradors: són els que sense dur a terme l'activitat cooperativitzada 
principal, puguin col·laborar d'alguna manera en la consecució de l'objecte social de la 
cooperativa. La col·laboració pot consistir en la participació en activitats complementàries 
a o només en l'aportació de capital.



Tipus de cooperatives: les cooperatives de treball associat

Cooperatives de treball associat

Són cooperatives de treball associat les que associen, com a mínim, dues persones físiques 
que, mitjançant el treball, es proposen produir béns o prestar serveis per a terceres persones

Quan ens plantegem fer una cooperativa de treball associat?

● Projectes col·lectius per aprofitar el coneixement i la potencialitat de les persones.
● Foment de la cooperació dins d’una activitat econòmica i professional



Cooperatives d’usuaris i consumidors

Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen per objecte primordial el lliurament de béns o 
la prestació de serveis per al consum directe dels socis i  familiars.
En trobem davant d’un tipus de cooperativa que vol satisfer les necessitats de consum i ús, 
dels seus socis, de forma democràtica.

Quan ens plantegem fer una cooperativa d’usuaris i consumidors ?

● Projectes d’abastiments de productes o serveis de forma col·lectiva.
● Formalització de grups de consum i de compra conjunta.
● Quan volem incorporar a la governança als usuaris i consumidors

Tipus de cooperatives: les cooperatives d’usuaris i consumidors



TIPUS DE COOPERATIVES: LES COOPERATIVES DE SERVEIS

Cooperatives de serveis

Les cooperatives de serveis tenen per objecte la prestació de subministraments i serveis i 
l'execució d'operacions destinades al millorament econòmic i tècnic de les activitats 
professionals o de les activitats dels socis
S’ha d’entendre que per crear una cooperativa de serveis és necessari agrupar projectes 
col·lectius o empresaris individuals que realitzin activitat econòmica i que busquin la forma de 
generar una estructura que generi oportunitats o sinergies.

Quan ens plantegem fer una cooperativa de serveis?

Quan volem potenciar les accions de cooperació empresarial per créixer, adaptar-se a les 
noves necessitats del mercat, reduir costos o millorar processos, generar sinergies entre actors 
econòmics i professionals.



Tipus de cooperatives: les cooperatives integrals

Cooperatives integrals

Una cooperativa integral és la cooperativa de primer grau que té per objecte activitats 
econòmiques o socials pròpies de diferents classes de cooperatives. Ens trobem davant de 
una forma jurídica que pot disposar de diversos àmbits d’activitat.

Quan ens plantegem fer una cooperativa integral?

   Quan volem desenvolupar diferents àmbits d’activitat cooperativitzada amb format i regulació 
jurídica diferenciada

TOT I  AIXÍ, LA LLEI DE COOPERATIVES DEIXA OBERTA LA POSSIBILITAT DE 
NOVES TIPOLOGIES DE COOPERATIVES...



El lucre en les cooperatives

Les cooperatives de qualsevol tipologia:

● poden ser lucratives 
● o no lucratives

Fet diferencial és el repartiment del resultat (benefici):

SENSE LUCRE AMB LUCRE

Han de reinvertir els resultats, una 
vegada s’han dotat els fons obligatoris 
cooperatius.

● Assemblea general decideix el 
repartiment

● El retorn depèn de l’activitat 
cooperativitzada mesurable amb 
les magnituds que decideixi la 
cooperativa.

 



Conversem sobre 
els models de governança 

de casos de cooperativisme de 
plataforma 



Katuma.org 



Sommobilitat.coop 



Fairmondo.de 



Fairmondo.de 



Stocksy.com



Tres tipologies de socis sota el principi una persona un vot:

● Classe A - Fundadors i assessors (5 màxim)
● Classe B - Treballadors (20 màxim)
● Classe C: Artistes (1.000 màxim)

Cada classe de soci té 2 representants en el consell rector de la cooperativa.

Stocksy.com



La verdadera economía colaborativa: así son los otros Airbnb, 
Amazon y Deliveroo de Aroa Fernández, en el Diario.es 
(01.03.2018)

Digital platforms and democracy de Mònica Garriga i Ricard 
Espelt a Open Democracy (23.05.2017)

Fairmondo a la P2P Foundation Wiki

Som Mobilitat Grups locals

Stocksy entrevista a CEO

Per saber-ne més...

https://www.eldiario.es/hojaderouter/emprendedores/verdadera-colaborativa-Airbnb-Amazon-Deliveroo_0_745425625.html
https://www.eldiario.es/hojaderouter/emprendedores/verdadera-colaborativa-Airbnb-Amazon-Deliveroo_0_745425625.html
https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/ricard-espelt-m-nica-garriga/digital-platforms-and-democracy
http://wiki.p2pfoundation.net/Fairmondo
https://www.sommobilitat.coop/grups-locals/
https://open.coop/2017/02/03/creating-financial-model-benefits-many-qa-brianna-wettlaufer-ceo-stocksy/

