CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Carlitos y Patricia
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

933181270
www.1010waystobuywithoutmoney.org
hola@1010waystobuywithoutmoney.org

Descripció de la iniciativa:
1010 Ways To Buy Without Money es una iniciativa colectiva sin ánimo
de lucro que propone un proceso de venta basado en precios sin
dinero, y lo hace de una manera lúdica y sonriente.
1010 Ways To Buy Without Money propone una reflexión sobre tres
ideas básicas:
Las cosas no son gratis Se trate de algo material o de algo inmaterial
como una idea, para la creación de algo se usan recursos,
conocimiento, tiempo y esfuerzo.
Las cosas pueden comprarse sin dinero Existe una economía no
monetaria, algo que algunos llaman “Invisible Capitalism” basado en
conocimiento y relaciones humanas. Las gentes de Bután lo llaman
Felicidad Interior Bruta, y es el índice económico con el que miden la
riqueza del país.
Hay otra manera de consumir. Preguntarse “¿realmente lo necesito?”
antes de comprar y entender que no podemos comprarlo todo.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres: Cuando la venta 1010 Ways To Buy Without Money se realiza con libros, se fomenta la
lectura, la creación y la cultura.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Celobert Cooperativa (GestCívic, sccl)
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

933026882
www.celobert.coop
info@celobert.coop

Descripció de la iniciativa:
Masqueunacasa.org és un projecte desenvolupat per Celobert
cooperativa junt amb d’altres col·laboradors que consisteix en la
creació de la plataforma wwww.masqueunacasa.org de
processos col·lectius d'habitatge que pretén oferir eines per
fomentar la participació i autogestió en la construcció de les
nostres habitatges i entorns.
És un suport online per oferir i debatre alternatives al model
dominant d'habitatge actual, proposant experiències construïdes
i guies d'assessoria que ens ajudin a veure una altra manera de
fer les coses més cooperativa.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
X Altres: Té àmbit internacional i 2.0.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
CREC, Centre de Recursos per Emprenedors i Ciutadans
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 116 55 85
www.crec.cc
info@crec.cc

Descripció de la iniciativa:
El Crec és un espai de coworking en una nau industrial reformada de 1000 metres quadrats situat al
Poble Sec.
El Coworking fomenta la col·laboració entre professionals de diferents àmbits per tal de fer créixer els
seus projectes.
En el Crec els emprenedors troben espais adequats, recursos i dinàmiques per tal de col·laborar
conjuntament en una comunitat.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
x Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
x Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
EDAS, Espai d'Anàlisi Social, SL.
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 278 19 82
www.edas.cat
edas@edas.cat

Descripció de la iniciativa:
Som una empresa d'iniciativa social, una consultora social que promou els valors cooperatius i els
processos participatius com a base per a construir una societat més igualitària, justa i sostenible.
Fem Diagnosi Social, Intervencions participatives, Avaluacions dels processos i Formació en temes
d'Economia Social i Alternativa, en Metodologies Participatives i en Gestió Associativa.
Els nostres serveis estan adreçats a donar suport i assessorament a la tasca desenvolupada per les
institucions públiques, entitats del tercer sector, col·lectius socials i organitzacions empresarials.
Treballem en un espai de coworking situat al barri de la Verneda.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
X Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa de
la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
X Altres: Beneficis culturals: generem un constant intercanvi de coneixements. I les nostres idees
s'alimenten de la mirada de la resta de grups amb qui compartim l'espai. Tot plegat, sempre menystenir
el benefici emocional de formar part d'una xarxa i tenir el suport d'un gran equip de persones.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Espai Jove la Fontana
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 265 52 17
www.lafontana.org
infopunt@crajbcn.cat

Descripció de la iniciativa:
L'Strafalarius és una iniciativa d'intercanvi de
roba usada, que consisteix en una “botiga” de
roba gratuïta on qualsevol persona hi pot
deixar peces de roba en bon estat que ja no
utilitzi, o endur-se les peces de roba que li
puguin fer servei.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es
passa de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
GEENI – Gestor Energètic Integral
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 182 65 33 / 686 011 903
www.geenintegral.com
alex@geenintegral.com

Descripció de la iniciativa:
Portal col·laboratiu entre Tècnics Certificadors i Tarifaris, amb els
clients finals, que son:



Comunitats de Propietaris, Administradors de Finques,
Associacions de veïns, etc., ó
Eixos Comercials, Gremis, Federacions, Associacions de
petits comerciants, etc.

Recolzat per ICAEN i diferents departaments del Ajuntament de
Barcelona, ja que afegeix valor unint al certificat:



un document de millores previstes per tal de augmentar
una o dues lletres que siguin amortitzables a curt
termini, i
una tarifació que fa estalviar econòmicament des de el
primer moment.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
X Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
x Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
x Altres: Al certificar conjuntament locals comercials o vivendes en grans quantitats, el cost econòmic i
laboral es mes baix. També es fomenta la ocupació de qualitat i la emprenedoria.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Gràfiques Ortells SL
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 4987575
www.ortells.net
bet@ortells.net

Descripció de la iniciativa:
Estem ubicats en un petit polígon on les petites
industries ens coneixem des de fa anys per que
quasi tots som empreses familiars.
El veí del davant tirava a les escombraries uns
carrets. Nosaltres estem en contacte amb
l’escola Josep Carner de Badalona a qui
subministrem retalls de paper i residus varis. Es
van endur aquests carrets i han fet tamborets
pels nens per la sala de lectura.
Si alguna altra escola o entitat està interessada
en aquest material si us plau, que ens ho digui.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres: fem xarxa entre diferents entitats ( industria/escola )

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Gremi d’Hotels de Barcelona
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

933016240
www.barcelonahotels.es
ghb@barcelonahotels.es

Descripció de la iniciativa:
WeSmartPark és la primera xarxa d’aparcament col·laboratiu
intel·ligent totalment automàtica, sense que existeixi contacte
directe entre els usuaris i els propietaris.
Han desenvolupat i patentat una tecnologia que permet
gestionar l’accés, sense intercanvi de claus, i la gestió individual
de les places de qualsevol aparcament privat. Això ens permet
aprofitar qualsevol plaça privada (hotels, empreses, comunitats
de veïns,....) quan estigui lliure i augmentar l’oferta sense
necessitat de construir més aparcaments.
D’aquesta manera es poden planificar polítiques de mobilitat
que facin més eficient l’ús del vehicle privat a les ciutats:
proximitat al centre, park and ride als afores,....
Nous Pàrquings Urbans, S.L. (WESMARTPARK)
932 246 023
www.wesmartpark.com
jmayor@wesmartpark.com

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes. Ambdues coses; els usuaris
(la gent que aparca) ho fa a preus molt més econòmics, ja que aparquen en places que són privades i
per tant no estaven explotades tot i que estaven lliures. I els propietaris obtenen ingressos al cedir la
seva plaça durant el temps que ells no la utilitzaven.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés. Es promou el concepte de compartir els recursos entre nosaltres, per
tant es reforcen els valors de la societat.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos. Al poder reservar amb antel.lació i conèixer on són les places es
redueix el temps que els cotxes circulen per la ciutat cercant aparcament; per tant reduïm les emissions
de CO2 degudes al trànsit. I lògicament també s’estalvia combustible. Segons les dades dels estudis de

mobilitat de BCN, per cada reserva feta amb WeSmartPark estalviem 7 minuts de circulació, el que
significa 0,2 litres de combustible i 0,49 kilos de CO2.
Altres: Al gestionar l’àcces i la gestió interna dels recintes d’aparcaments privats i dotar-los d’un
model de negoci que no existia, es poden reinvertir part dels beneficis en equipar aquestes places
privades amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics que serien usats tant per els propietaris com
per a tots els usuaris de la xarxa WeSmartPark; per tant amb una ùnica inversió totalment necessària
(punt de recàrrega vinculant) es pot crear una xarxa de punts de recàrrega per a la ciutat; facilitant així
l’entrada i desplegament del vehicle eléctric.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Grinti
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

615 05 78 76
http://grinti.es/
val@grinti.eu

Descripció de la iniciativa:
Grinti está especializado en la venta de tés al granel, especialmente en bolsas de 500g. De esta forma
ofrecemos al usuario final la opción de comprar tés de alta calidad a precios de mayorista.
Consciente de que poca gente tiene un consumo personal tan elevado como para comprar 500g para sí
solo, apoyamos la compra conjunta de grupos de amigos, colegas o vecinos. En caso de compras
conjuntas añadimos etiquetas e información adicional a los pedidos para que lo puedan distribuir entre
los integrantes del grupo. Así ahorramos transporte y embalaje y creamos comunidad.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa de
la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Grownies
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

634759808
www.grownies.com
info@grownies.com

Descripció de la iniciativa:
Grownies ajuda a les famílies a ser més feliços i contribueix a un món més sostenible i solidari
intercanviant roba infantil en línia. Per què comprar roba nova quan tenim l'armari ple de roba en
perfecte estat que ja no necessitem? Els nens creixen molt ràpid i necessiten més roba constantment.
Abans de fer-la malbé, ja se'ls ha quedat petita o ha canviat la temporada.
Intercanvia la roba que ja no facis servir per aquella que s'ajusti a les teves necessitats actuals a
Grownies.com. Ofereix la roba del teu fill (de 0 a 8 anys) que ja no facis servir, agrupant en lots d'entre
6 i 8 peces . Per a cada lot que ofereixis, podràs buscar i seleccionar aquell lot que vulguis.
Amb Grownies tot són avantatges. Sentir-se millor vivint l'experiència del consum col·laboratiu és molt
fàcil. Estalvia diners utilitzant la teva roba com a moneda de canvi, allibera espai a casa, guanya en
qualitat de vida evitant desplaçaments i ajuda al medi ambient reduint emissions.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
X Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
SIRESA, Solucions Integrals per als Residus SA
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 256 25 93 / 238 93 50
www.siresa.cat
siresa@siresa.cat

Descripció de la iniciativa:

El mercat d’intercanvi vol ser una trobada entre els companys i
les companyes de l’empresa en un ambient distès amb l’objectiu
de fomentar la reutilització i la recirculació de materials com a
mesura de prevenció de residus, trencar amb la cultura de l’usar i
llençar i promoure el consum responsable.
En el mercat d’intercanvi es pot oferir un servei o qualsevol
article en bon estat que ja no és necessari: llibres, música,
electrodomèstics, eines, articles de decoració, roba i
complements, objectes i roba de nadó, calçat, mobles, eines,
material informàtic, fer un val per..., pastissos ... I també es pot
demanar necessitats que es tinguin.
S’han establert dos mercats d’intercanvi anuals, un amb motiu
del Dia Mundial del Medi Ambient (juny) i un altre durant la
Setmana Europea de la Prevenció de Residus (novembre).
Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement :
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
X

Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Tecnologia per a Tothom (TXT)
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

655 17 50 45
http://www.xsr.cat/
raquelnuz@yahoo.es

Descripció de la iniciativa:
La Xarxa de Suport a la Reutilització d'equipaments informàtics (XSR) és un projecte de l’associació
Tecnologia per a Tothom (TXT).
És un web o punt de trobada virtual on es pot reutilitzar material electrònic en desús. El portal posa
en contacte els donants d'equips amb els receptors amb l'objectiu de facilitar un aprofitament
gratuït de maquinari informàtic de segona mà en bon estat.
Es a dir, empreses i institucions públiques poden utilitzar la XSR per donar recursos TIC, seleccionar
agents de reutilització i identificar els receptors més apropiats a la seva responsabilitat social
corporativa. Entitats amb fins socials i particulars poden rebre'ls de manera gratuïta.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Thigis Serveis Ambientals, SL
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

935330308
www.kitabu.es
llibresidiomessegonama@gmail.com

Descripció de la iniciativa:
Kitabu és un servei de consum col·laboratiu de llibres per aprendre idiomes. Hi trobaràs aquells llibres de

text que s’utilitzen a l’Escola Oficial d’Idiomes, al Consorci per la Normalització Lingüística, a les
acadèmies d’idiomes o els que utilitzes pel teu compte. També hi pots trobar els llibres de lectura
obligatòria.
Aquesta és una plataforma de trobada d’intercanvi de llibres que ens són útils. A Kitabu pots donar-li
una segona oportunitat als teus llibres d’idiomes que ja no fas servir i trobar aquells llibres que
necessites per seguir aprenent idiomes, bé de preu i de manera fàcil.
També podràs veure quin impacte positiu pel medi ambient estem aconseguint entre totes les
persones que en formem part.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Barcelona de Serveis Municipals
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

934092020
www.bsmsa.cat
rhernandez@bsmsa.cat

Descripció de la iniciativa:
A B:SM hi treballem al voltant de 1.250 empleats, durant tots els
dies de la setmana, en diferents seus i realitzant uns horaris molt
variats.
A l’octubre de 2013 vam posar a disposició de tothom al Portal
(intranet), una nova secció “Punt de Trobada”, una plataforma
en la que es pot demanar compartir el viatge habitual, tant si es
per buscar un recorregut com per oferir compartir vehicle per a
portar a algú.
L’objectiu d’aquesta acció era crear i posar a disposició de
tothom aquesta plataforma.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

Exemple de formulari

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
URBASER
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 278 76 00
www.urbaser.es
miquel@urbaser.com

Descripció de la iniciativa:
PORTA I EMPORTA’T
És un projecte per fomentar la reutilització d’objectes i així
allargar la durada de vida dels mateixos donant-los una segona
oportunitat
Amb aquesta finalitat s’ha habilitat un espai d’intercanvi on els
treballadors d’URBASER poden portar objectes en bon estat que
ja no utilitzin i emportar-se’n de manera gratuïta aquells objectes
que els hi puguin ser útils. A més de promoure la prevenció de
residus aquest vol ser un espai solidari entre els treballadors i
d’ajuda mútua, fomentant el consum responsable.
PORTA I EMPORTA’T té per vocació ser un espai permanent en el
temps on els treballadors puguin intercanviar: llibres, música,
material de puericultura, roba de 0 a 6 anys, joguines, petit
material electrodomèstic i petits aparells electrònics.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Ajuntament de Barcelona
Núm. Telèfon
Pàgina web:
e-mail contacte

93 490 36 25 (de dimarts a divendres, 16.30 a 20.30 h)
www.bcn.cat/ateneusdefabricacio
ateneufabricaciolescorts@gmail.com

Descripció de la iniciativa:

Ateneu de Fabricació Digital de les Corts
La Xarxa d'Ateneus de Fabricació de Barcelona ofereix uns espais
i uns equips per al disseny i la fabricació digital. En aquests
espais, persones i entitats amb diferents trajectòries, formacions,
història i capacitat tenen un punt de trobada on reflexionar,
experimentar i debatre sobre els aspectes que tenen a veure
amb l'ús de les tecnologies per a la fabricació digital.
Des dels Ateneus també es vol estimular la creativitat i el talent
local, l'experimentació i l'aprenentatge conjunt, fent partícips als
creadors dels processos productius en les seves pròpies obres i
principalment en aquelles susceptibles de generar ocupació i
negoci. Està previst que cada districte de Barcelona compti, com
a mínim, amb un Ateneu de Fabricació, consolidant la idea de
barris productius definida a l'estratègia d'SmartCities de la ciutat.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement:
X Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
X Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
X Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

CONSUM COL·LABORATIU, ECONOMIA COMPARTIDA
Ajuntament de Barcelona
Pàgina web:
e-mail contacte

www.bcn.cat/opendata
contacte a través de formularis al portal web

Descripció de la iniciativa:

OpenDataBCN
L'obertura de dades públiques —també conegut com a
OpenData— consisteix en posar la informació que posseeix el
sector públic a l'abast de tothom en formats digitals,
estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que
permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a
aquesta informació per tal fomentar la seva reutilització.
D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses i qualsevol
institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear
nous serveis augmentant el valor social i el valor econòmic.
Així doncs, compartir i facilitar la informació pública en formats
oberts per tal que tothom en pugui fer ús (OpenData) és anar
més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la
informació: és retornar a la societat les seves dades públiques i
fomentar que les utilitzi per tot allò que desitgi.

Beneficis de l’economia compartida en els àmbits de consum, producció, finances i coneixement :
Beneficis econòmics: quan hi participes estalvies diners o en guanyes.
Beneficis socials: es regenera la comunitat establint relacions de confiança. Canvi cultural, es passa
de la propietat a l’ús o accés.
Beneficis ambientals: es fomenta el consum responsable i es redueix la petjada ecològica. Ús
sostenible i eficient dels recursos.
Altres:

