
Des del 2007, treballem afegint valor entre empreses, persones i entitats del 
tercer sector. Utilitzem la tecnologia i la comunicació com a motors per amplificar 

la nostra tasca. Aquestes són algunes de les nostres eines:  



 QUÈ ÉS? 
És una plataforma digital i un punt de 

trobada on les empreses donen 
productes (excedents, restes de stock…) 

a Entitats sense ànim de lucre (ENL). 

GESTIÓ DE LA OFERTA 
La empresa es posa en contacte amb 
nosaltres, ens adaptem al seu cas, i 

gestionem l’excedent perquè la ENL ho 
vagi a cercar. Per a casos concrets, 

comptem amb transport i magatzem.  
 



“ IMPACTE 2016 

26.404 kgr4  

20.242 productes 

32 empreses 

121 ENL 



 
Formalització de 

convenis 
 

Captació de PC 

Seguiment: 
impacte social i 
certificació del 

correcte reciclatge 

Manteniment, 
garanties, 

incidències 

Rendició de 
comptes 

   Delegació en 
tercers per poder 
escalar l’activitat  

CIRCUIT PANGEA 
Som un dels restauradors i un dels distribuïdors del circuit Pangea 



CREA CONSCIÈNCIA 

Canvi 
climàtic 

 
Sobre 

explotació de 
recursos: + 

residus 
 

Vulneració 
dels drets 
humans 

Guerres: 
minerals 
de sang 



COMUNICA I SIGUES TRANSPARENT: TRAÇA EL PRODUCTE I RENDEIX COMPTES 



CONVENÇ A LES EMPRESES! 

ESTALVIARÀS 
  Estalvia en el cost del 

magatzem i en la destrucció 
de l’excedent 

PODRÀS DESGRAVAR 
  Es pot desgravar fins a un 

35% del valor econòmic de la 
donació 

SERÀS RESPONSABLE 
  Convenç per tal siguin empreses 

responsables i rendeix comptes segons  
els seus estàndards) 

ET PUBLICITAREM 
  Inserta els logos en totes les 

teves comunicacions 



MAPEJA LES ENTITATS RECEPTORES 

AGILITAT 
Endreça la demanda per ser 
més àgil alhora de recircular.  

SOSTENIBILITAT 
Les donacions gratis no es 

valoren tant. I l’activitat ha de 
ser sostenible 



 

 

Col·labora, crea ecosistemes 
amb vincles forts 

 

 

Comparteix recursos, 
eines i estàndards 

 

 

Gestió comunitària, amb 
rols, obligacions i drets 

 

 

Service as a product 

Sistemes de recursos 

 

“La riquesa està en 
la utilització de les 

coses, no en la 
seva propietat” 



“ GRÀCIES 

@donalo_org Donalo.org #donaloBlog 



Acció Descripció Grup objectiu 

Cursos de formació d’eReuse  Formació a deixalleries i restauradors en 
l'ús de les eines de valoració i preparació 
de RAEEs i les plataformes de donació i 
traçabilitat de RAEEs 

Les deixalleries i el personal de 
l'ajuntament rebria formació en l'ús de 
les eines. 

Plataformes Locals de donació Plataforma per afavorir la donació local 
entre donants (públics / privats) i entitats 
de caire social del municipi. El rol de 
restauradors és realitzat per programes 
d'aprenentatge servei d'instituts (ex: 
Castell Bisbal), els restauradors són 
entitats de l'Economia Social i Solidària, i 
la distribució es faria amb el suport de la 
plataforma de donació de donalo.org 

L'Ajuntament faria la gestió de la 
plataforma amb el suport de donalo.org 

Adherir-se a plataformes existents de 
donació 

Promoció de plataformes existents entre 
potencials donants i receptors del 
municipi 

L'Ajuntament promocionaria entre 
potencials donants i receptors l'existència 
de plataformes a les que es poden 
adreçar per a donar o adquirir equips a 
preus inclusius 


