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RESUM  Plataformes com Glovo, Deliveroo i Uber Eats dedicades al lliurament a domicili s’han 
implantat en ciutats d’arreu del món. La seva expansió ha anat acompanyada d’un impacte sobre 
els drets dels treballadors i treballadores, en el que es considera com a capitalisme de plataforma. 
Tot i això, hi ha alternatives democràtiques vinculades a l’economia social i solidària i als comuns 
digitals. Aquest article analitza les qualitats democràtiques de quatre plataformes alternatives de 
lliurament a domicili que tenen seu a Europa (CoopCycle, CILFé, Crow i Mensakas). Per una ban-
da, els resultats mostren que aquestes plataformes consideren els drets dels seus treballadors i 
treballadores i, per tant, són una alternativa al capitalisme de plataforma. D’altra banda, es de-
mostra que aquestes plataformes tenen reptes importants, especialment en relació amb la seva 
sostenibilitat econòmica i escalabilitat.   

PARAULES CLAU economia de plataforma; cooperativisme de plataforma; economia social;  
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ALTERNATIVES TO PLATFORM CAPITALISM 

Democratising the platform economy    

ABSTRACT  Platforms such as Glovo, Deliveroo and Uber Eats that operate in the field of food 
delivery have set up in cities all around the world. The expansion of these platforms has had an 
impact on workers’ rights in what is considered as platform capitalism. Even then, democratic al-
ternatives connected to the social and solidarity economy and digital commons exist. This article 
analyses the democratic qualities of four alternative food delivery platforms with headquarters in 
Europe (CoopCycle, CILFé, Crow and Mensakas). On the one hand, the results show that these plat-
forms consider their workers’ rights; that is the main reason why they form an alternative to platform 
capitalism. On the other hand, the analysis shows that these platforms face important challenges, 
especially regarding their economic sustainability and scalability. 

KEYWORDS  platform economy; platform cooperativism; social economy; gig work; riders

1. Introducció

Al mateix temps que empreses com Glovo, Deliveroo i Uber Eats han atret moltes inversions, els seus models de 
negoci són àmpliament qüestionats (Ball, 2020). Baixos salaris, males condicions laborals o manca de protecció 
social són característiques comunes de totes elles (Urzì Brancati et al., 2020). Tot i que aquestes plataformes 
difereixen molt pel que fa als serveis que ofereixen, tenen en comú que el seu model de negoci no seria possible 
sense la incorporació de sistemes d’intel·ligència artificial (IA) o dispositius de geolocalització que permeten la 
recopilació massiva de dades (Lee et al., 2015; Ivanova et al., 2018; Veen et al., 2019). En definitiva, aquestes 
plataformes exerceixen un gran control sobre els seus treballadors per mitjà de la pròpia tecnologia i no faciliten 
l’accés als sistemes de protecció social ni un desenvolupament professional (Forde et al., 2017; Parent-Thirion 
et al., 2017; Pesole et al., 2018; Kilhoffer et al., 2019). Així mateix, aquestes plataformes també accepten més 
treballadors del necessari, cosa que exacerba encara més la competència per torns i serveix com una eina més 
per disciplinar el treball (Altenried, 2019; Ivanova et al., 2018).

Aquestes pràctiques que s’apliquen actualment a l’economia de plataforma, gràcies al suport de la tecnologia 
(Lee et al., 2015; Rosenblat i Stark, 2015; Jarrahi i Sutherland, 2019), es basen en els principis del taylorisme (Tay-
lor, 2006). És a dir, busquen millorar l’eficiència econòmica i la productivitat laboral implementant pràctiques com 
ara incrementar el control sobre el procés laboral, dividir les tasques en altres més simples i oferir un pagament 
basat en el rendiment dels treballadors (McGaughey, 2018; Wood et al., 2019). 

Malgrat que el debat públic i la recerca s’han centrat en aquestes plataformes extractivistes situades sota el 
paraigües del capitalisme de plataforma (Srnicek, 2016), hi ha plataformes realment col·laboratives, basades en 
l’economia social i solidària (ESS) i el coneixement obert. De totes maneres, hi ha pocs estudis basats en anàlisis 
de casos empírics de plataformes alternatives o aquests estan centrats en projectes paradigmàtics com Fairbnb 
(Foramitti et al., 2020; Petruzzi et al., 2019) o SMart (Charles et al., 2020). Martinelli i altres (2019) van estudiar 
diferents casos de cooperatives de plataformes, destacant el seu potencial per crear i promoure llocs de treball 
de qualitat mitjançant les plataformes digitals, però sense analitzar amb profunditat les seves condicions laborals 
o les qualitats democràtiques que les configuren.

Aquest article pretén contribuir a aquest buit proporcionant una anàlisi holística dels elements clau que perme-
ten distingir entre models de plataformes (Fuster Morell, 2018). D’acord amb el marc de les qualitats democràti-
ques de l’economia de plataforma (figura 1), proposem una anàlisi holística dels elements clau que constitueixen 
una plataforma i el seu impacte (Fuster Morell i Espelt, 2019). Per fer-ho, hem fet una etnografia digital de quatre 
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plataformes de lliurament a domicili i una entrevista semiestructurada a cada un dels casos. La recollida de dades 
es va dur a terme entre juliol i desembre de 2019. 

2. 2. Qualitats democràtiques de les plataformes digitals 

El marc de les qualitats de sostenibilitat de l’economia de plataforma (figura 1) es compon de sis dimensions 
que permeten una anàlisi holística dels models de plataformes. La dimensió de governança avalua la governan-
ça quant a la provisió de plataformes (transparència, polítiques de participació i constitució legal) i la interacció 
de la plataforma (fent coincidir les funcionalitats de la plataforma amb el grau en què els usuaris poden partici-
par). La dimensió del model econòmic estudia la relació entre els beneficis econòmics (distribució i destinació) i 
el seu impacte social (condicions i drets laborals, tipus de creixement) i el model de sostenibilitat econòmica del 
projecte. Les polítiques tecnològiques fan referència a l’arquitectura i el programari tecnològic tenint en compte 
el grau de reproductibilitat, determinat pel tipus de llicència. Es consideren dos elements de les polítiques de 
coneixement: l’accés a les dades generades i la llicència del contingut. Finalment, la dimensió de responsabi-
litat social i impacte avalua les implicacions generades per l’activitat de la plataforma (exclusió, desigualtat de 
gènere, impacte ambiental, etc.).

Figura 1. Marc de qualitats democràtiques de l’economia de plataforma

3. Models d’economia de plataforma

El marc de les qualitats democràtiques de les plataformes digitals parteix de la hipòtesi que és possible distingir 
entre tres models de plataformes diferents: unicorns, open commons i platform coops. En aquesta secció, es 
presenten i analitzen els tres models i es relacionen amb el marc de qualitats democràtiques presentat en la sec-
ció prèvia.

La producció entre iguals basada en els comuns (Benkler, 2006) és un concepte utilitzat per descriure for-
mes de producció caracteritzades per l’obertura a la participació (Fuster Morell, 2010), una forta igualtat en la 
distribució de les contribucions a la comunitat (Ortega, 2009), la descentralització (Crowston i Howison, 2006; 
Lanzara i Morner, 2004), la modularitat i granularitat (Benkler, 2006), la no coercitivitat i una coordinació basada 
en l’estigmèrgia (Siefkes, 2010), els processos transparents (Bauwens, 2007), la propietat intel·lectual comunitària 
(Wark, 2004) i les dimensions del valor més enllà de les concepcions monetàries (Fuster Morell et al., 2016). 
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Les plataformes open commons són generalment promogudes per fundacions de govern comunitàries. 
Aquest model de plataforma utilitza el programari lliure de codi obert lliure (FLOSS) i llicències obertes que obren 
dades i coneixements, afavorint l’economia circular, atès l’impacte ambiental i l’orientació al valor social.

Les unicorns fan referència a les startups de plataformes promogudes per empreses tecnològiques amb 
una alta capitalització del mercat. El terme «unicorn» va ser utilitzat per primera vegada per Aileen Lee (2013) 
en una publicació a TechCrunch que feia referència a empreses nascudes després de 2003 i que s’havien 
valorat fins a 1.000 milions de dòlars de capitalització borsària en algun moment del seu cicle de vida. Les 
unicorns són empreses multinacionals orientades exclusivament al benefici econòmic, que restringeixen 
enormement la seva governança. Normalment es desenvolupen amb programari propietari i dades tancades. 
Les unicorns produeixen impactes disruptius sobre la sobirania de les ciutats, el medi ambient, la inclusió i 
el gènere.

Scholz i Schneider van popularitzar el terme “cooperativisme de plataforma” (Scholz, 2016; Scholz i Schneider, 
2017). Segons Scholz (2016), les plataformes s’han de basar en els valors del cooperativisme i les eines digitals 
han d’augmentar l’escalabilitat de les plataformes i el seu impacte social i econòmic. Al mateix temps, Fuster Mo-
rell (2017) va afirmar que les cooperatives de plataformes haurien d’adoptar programes i llicències obertes tenint 
en compte la importància de la seva arquitectura tecnològica.

4. Quatre plataformes democràtiques de l’àmbit europeu

A partir del marc analític presentat en la secció 2, procedim a l’estudi de quatre casos de plataformes democràti-
ques de lliurament d’aliments amb presència a la Unió Europea, per analitzar-ne la seva caracterització.

4.1. CoopCycle

CoopCycle és una federació de cooperatives creada el 2017 a París amb l’objectiu de reduir les despeses gràcies 
a l’agrupació de recursos i, al mateix temps, enfortir el poder de negociació dels drets dels treballadors. Malgrat el 
gruix d’activitat és a França, també té entitats al Canadà, el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Suècia, Polònia 
i Espanya i està desenvolupant nous nodes   a Sud-amèrica i a l’est d’Europa.
• Governança: per assegurar una base democràtica, tots els membres locals de la federació de CoopCycle 

han d’oferir contractes assalariats als seus missatgers tan aviat com puguin i organitzar democràticament 
la distribució dels ingressos. Federativament, les cooperatives locals decideixen juntes, sobre la base d’una 
cooperativa, una veu, sobre qüestions clau com el nivell de contribució de cada membre al fons mutu segons 
els seus ingressos, la destinació d’aquest fons o el règim salarial pels serveis prestats.

• Model econòmic: encara no s’ha aconseguit un model de sostenibilitat econòmica però, quan s’hi 
arribi, els beneficis es volen reinvertir en el projecte. CoopCycle té un model de creixement federat i amb 
una descentralització progressiva de la governança de la plataforma. Actualment, cada cooperativa local 
mutualitza segons els seus ingressos o recursos (2% del seu valor afegit) i es pot beneficiar de tots els serveis 
de CoopCycle.

• Polítiques de coneixement i dades: CoopCycle permet l’accés lliure al codi de la plataforma a les 
empreses amb una base ètica sòlida per mitjà d’una llicència copyleft. És a dir, entitats que tenen com 
a fonament garantir els drets dels treballadors i la gestió democràtica interna. Pel que fa a les dades, la 
plataforma només recopila la informació necessària per completar el lliurament (nom, correu electrònic i 
telèfon).

• Responsabilitat social: només poden adherir-se a la federació les cooperatives que tinguin una despesa 
de carboni zero (per mitjà de l’ús de bicicletes mecàniques o elèctriques) i que tinguin previst un model 
d’ocupació de missatgers assalariat.

http://oikonomics.uoc.edu


5 Oikonomics (Núm. 15, maig de 2021)  ISSN 2339-9546  Universitat Oberta de Catalunya

http://oikonomics.uoc.edu  Revista dels Estudis d’Economia i Empresa

Melissa Benau Cano, Mayo Fuster Morell, Ricard Espelt   Democratitzant l’economia de plataforma

4.2. La Cour Cyclette (CILFé)

El servei de lliurament de bicicletes de La Cour Cyclette és una empresa cooperativa que opera a la Val de Marne, 
al sud-est de la ciutat de París. El servei de lliurament de bicicletes de La Cour Cyclette té com a objectiu promou-
re el desenvolupament d’empreses locals tot combatent la degradació de les condicions laborals.
• Governança: l’organització cooperativa promou que cada membre tingui dret a vot en la presa de decisions. La 

remuneració i les condicions laborals són acordades conjuntament pels socis cooperatius. Tecnològicament, 
La Cour Cyclette no utilitza sistemes de gestió algorítmica de control als treballadors. 

• Model econòmic: com a plataforma cooperativa, els beneficis es reinverteixen en el projecte. La Cour 
Cyclette és l›única entitat d’aquest estudi que ha assolit un model de sostenibilitat econòmica sòlid, per mitjà 
de col·laboracions amb l’Administració pública i les quotes de socis.

• Política tecnològica: ús del programari Coopcycle.
• Polítiques de coneixement i dades: no es pot accedir a les dades generades en cap format.
• Responsabilitat social: La Cour Cyclette situa els valors de l’economia circular al centre de la seva 

estratègia. A part de reduir les emissions en el lliurament de la darrera milla, proporcionen materials educatius 
per conscienciar sobre el consum sostenible. 

4.3. Crow Cycle Courier Collective (Crow)

Crow és una cooperativa de missatgeria de bicicletes independent que opera a Berlín i es basa en l’autogestió i 
l’economia circular.
• Governança: organització cooperativa democràtica de quinze membres, deu homes i cinc dones. Malgrat 

que actualment els missatgers de la plataforma són autònoms, l’empresa té un pla per evitar la degradació 
de les condicions laborals. De fet, el reconeixement jurídic d’autònom s’acorda entre els membres, valorant la 
seva situació econòmica i les seves necessitats.

• Model econòmic: cada treballador rep un mínim garantit per hora. Això fa que, sovint, els sous siguin millors 
que qualsevol altra empresa de missatgeria de Berlín. El model de creixement es basa a augmentar el nombre 
de membres de la cooperativa sense modificar-ne l’estructura de govern.

• Política tecnològica: ús del programari de Coopcycle.
• Polítiques de coneixement i dades: no és possible exportar, copiar, ni accedir a les dades.
• Responsabilitat social: Crow promou el reciclatge i la circularitat dels materials oferint un tipus de servei que 

millora l’eficiència energètica. També donen prioritat a la responsabilitat social quan escullen els proveïdors 
dels serveis que requereixen.

4.4. Mensakas

Mensakas va ser fundada l’any 2018 a Barcelona per exmissatgers de Glovo i Deliveroo. La seva missió és de-
mostrar que és possible crear una plataforma de distribució responsable.
• Governança: cooperativa democràtica formada per vuit treballadors, cinc homes i tres dones. Totes les 

persones són empleats directes i guanyen el salari mínim. Per decisió de la cooperativa, les dones reben      un 
5 % més de salari que els homes.

• Model econòmic: els beneficis de l’entitat es reinverteixen en el projecte. El seu model de creixement es 
basa en la reproducció del projecte i la descentralització progressiva de la governança de la plataforma. De 
fet, ajuden a iniciatives d’altres ciutats que tenen com a objectiu oferir una alternativa a les grans plataformes 
globals com Deliveroo o Glovo. Mensakas ha assolit la sostenibilitat econòmica durant el 2020, per mitjà de 
fons públics, les quotes obligatòries dels membres i els beneficis de la seva pròpia activitat.

• Política tecnològica: actualment utilitzen el programari de Coopcycle, però tenen previst desenvolupar la 
seva pròpia aplicació que incorpori algunes necessitats específiques.
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• Polítiques de coneixement i dades: no és possible exportar, copiar, ni accedir a les dades.
• Responsabilitat social: Mensakas promou el reciclatge i la circularitat dels materials. Quan hagin 

desenvolupat la seva pròpia aplicació tenen previst allotjar-la en servidors d›energia verda. L’entitat dona 
prioritat a la responsabilitat social quan trien els proveïdors de serveis. També tenen un pla de formació intern 
que permet fomentar el coneixement compartit.

La taula comparativa dels quatre casos (taula 1) permet observar que malgrat que no hi ha cap cas que com-
pleix al 100% les qualitats democràtiques en les cinc dimensions definides, totes les plataformes tenen un bon 
nivell d’acompliment.

Taula 1. Taula comparativa entre casos analitzats. Verd: acompliment, taronja: acompliment parcial, 
vermell no acompliment.

Dimensions Subdimensions CoopCycle CILFé Crow Mensakas

Governança Format jurídic

Participació

Model econòmic Missió

Model de creixement

Sostenibilitat

Finançament no lucratiu

Polítiques tecnològiques Programari obert

Descentralitzat

Polítiques de coneixe-
ment

Llicència  copyleft

Dades obertes

Responsabilitat social Inclusió socioeconòmica 

Sensibilitat ambiental

Conclusions

Les condicions laborals vinculades a l’economia de plataforma estan a l’avantguarda del debat públic i l’agenda 
de recerca perquè empreses com Glovo, Deliveroo i Uber Eats provoquen una degradació de les condicions 
laborals i vulneren els drets dels seus treballadors (Tassinari i Maccarrone, 2020; Wood et. al., 2019). En paral·lel 
i malgrat tenir menys atenció mediàtica i de recerca, l’economia de plataforma també ofereix una diversitat de 
models de negoci que són afins a les qualitats democràtiques que emergeixen dels principis de l’economia social 
i solidària i els comuns digitals (Fuster Morell, 2018). A  quest article se centra en l’estudi de quatre plataformes 
alternatives de l’àmbit del lliurament a domicili amb seu a Europa que s’analitzen per mitjà del marc de qualitats 
democràtiques de les plataformes digitals (Fuster Morell i Espelt, 2019).
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EEl resultat de l’anàlisi assenyala que les quatre plataformes estudiades (CoopCycle, CILFé, Crow, Mensakas) 
es mostren com una alternativa al capitalisme de plataforma (Srnicek, 2016) i fomenten alternatives democràti-
ques d’economia de plataforma. No obstant això, l’estudi detallat d’aquestes iniciatives mostren que tenen reptes 
importants. 

La governança és l’element més destacat de totes elles. No solament perquè les quatre entitats estudiades 
tenen forma jurídica de cooperativa, sinó perquè fomenten la participació horitzontal i democràtica dels seus 
membres. Respecte al model econòmic, totes les organitzacions estudiades tenen un enfocament sense ànim 
de lucre. De fet, la majoria reinverteixen o tenen la intenció de reinvertir els beneficis en el seu projecte. A més, 
el model de creixement es basa en la reproductibilitat i el creixement sense canvis en la missió del projecte, és a 
dir, evitant models econòmics especulatius. Tot i això, el repte més important d’aquestes quatre organitzacions 
és la sostenibilitat econòmica. Malgrat que La Cour Cyclette (CILFé) i, recentment, Mensakas, han arribat al punt 
d’equilibri entre guanys i despeses, s’evidencia que la sostenibilitat econòmica és un dels principals reptes del 
cooperativisme de plataforma i dels projectes open commons.

En termes de polítiques tecnològiques, tots els casos promouen el programari obert i arquitectures tecnolò-
giques descentralitzades. En canvi, les polítiques de coneixement i dades no consideren les dades obertes. Per 
tant, tot i que el programari està obert i amb una llicència copyleft, no és possible descarregar les dades genera-
des pels usuaris.

Finalment, la pràctica totalitat dels projectes tenen cura de la seva responsabilitat social i mediambiental pri-
oritzant els proveïdors de l’economia social i solidària, promovent un consum responsable i sent conscients de 
l’impacte ambiental de la infraestructura de la plataforma, encara que no utilitzin servidors ecològics eficients.

Aquestes troballes contribueixen al coneixement emergent de la literatura acadèmica i divulgativa destinada 
a comprendre aquestes alternatives d’economia de plataforma, especialment per mitjà de l’anàlisi empírica de 
casos. Així mateix, aquesta investigació demostra que estan sorgint organitzacions democràtiques alternatives 
a les plataformes unicorn i, tot i que presenten reptes importants quant a la sostenibilitat i l’escalabilitat econò-
mica, preveuen un futur alternatiu en què la tecnologia no s’utilitza com a excusa per a un major control del lloc 
de treball, sinó com una eina per promoure organitzacions més horitzontals, democràtiques i que protegeixen 
els drets laborals dels seus treballadors.
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