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La Fundació Banc de Recursos

Empreses

Banc de 

Recursos

Entitats del 

tercer sector

Estendre la xarxa d’empreses 
col·laboradores

Reforçar el vincle amb les empreses 
consolidant una relació de confiança

BdR és una entitat social i
mediambiental especialitzada en la
reutilització i l’aprofitament.
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Els projectes pro bono

Els projectes pro bono
esdevenen l’oportunitat de
retornar coneixement i valor
a la societat.

Des de 2015, el grup de
Sector Públic de Deloitte ha
col·laborat amb diferents
entitats del tercer sector.
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Col·laboració amb el BDR

Assessorar a la Fundació Banc de
Recursos en la seva estratègia
comercial per fidelitzar als usuaris
actuals i identificar i atraure a
potencials col·laboradors.

Definir la nova 
estratègia 
comercial de la 
Fundació

Dissenyar i 
implantar la 
calculadora 
d’impacte
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L’enfocament metodològic per a l’avaluació 
d’impactes

Desenvolupar i aplicar un model de 
mesura ad-hoc que permeti avaluar 
l’aportació d’una organització a la 
societat i al territori des d’una 
perspectiva de retorn socioeconòmic.

Experiències més rellevants

FASE 1. Disseny del model de mesura i 
avaluació d’impacte socioeconòmic

FASE 2. Recull de la informació i càlcul 
de l’impacte

FASE 3. Construcció d’un relat innovador 
i diferencial

Metodologia emprada
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La Calculadora

Social

Econòmic

Mediambiental

S’ha dissenyat una eina que 
permeti quantificar el valor aportat 
per la Fundació Banc de Recursos, 
no tan sols en estalvi econòmic, 
sinó també en impacte social i 
millora mediambiental.



8

Entrada de variables
La Calculadora

Ordinador portàtil Dipòsit Material consulta mèdica Armari 162 Destructor de papers

Torre (CPU) 16 Bomba gas-oil Cadira de rodes Guixeta 29 Extintor

Monitor 187 Maquinària agrícola Aparell de diagnosi i tractament Cabinet 348 Nevera

Escàner Placa solar Llit d'hospital Bancada Congelador

Impressora Taula de quiròfan Calaixera 4 Rentadora

Fax Taula Rentavaixelles

Fotocopiadora Prestatgeria Televisor

Servidor Bressol Escalfador d'aigua

SAI Matalàs Telèfon

Cadira 707

Butaca

Pissarra

Mampara separadora

Sofà

Tamboret

Cost oportunitat per persona dedicada al transport 24 Dies que necessita BDR per preparar i gestionar la recollida 3

Persones de BDR dedicades a la preparació i gestió 4

Inici

Equipament informàtic
Valor 

residual 

unitari

Dies que necessita BDR per a la recollida general

Persones de BDR dedicades a la recollida general

Persones dedicades a la retirada per ONG

Cost hora de les persones de les ONGs

Hores nessàries al dia per a la preparació i gestió

Simulació de 

l'estalvi

Maquinària agrícola i 

vehicles de transport
Unitats Unitats Unitats

Vehicle que s'empraria per al transport dels recursos Furgoneta mitjana

Altres costos associats a la retirada dels recursos

Distància a l'abocador en quilòmetres 15

Temps mitjà viatge anada i tornada en hores 2

Nombre de persones dedicades al transport

Extracció dels 

resultats
Manual d'usuari

Cost hora del personal de BDR 12

Valor 

residual 

unitari

Material mèdic i sanitari Mobiliari

2

4

2

4

2

12

8

ONGs receptores 35

Hores necessàries per a la recollida per ONG

Unitats
So, imatge i 

electrodomèstics
Unitats

Hores nessàries al dia per a la recollida general 8

amb la col·laboració de 
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Extracció de resultats
La Calculadora

NIF

Adreça

Torre (CPU)

Monitor

Armari

Guixeta

Cabinet

Calaixera

Cadira

TOTAL

El cost relacionat amb l'esborrat de dades⁵ suposaria un cost de 55 € per equip informàtic, suposant un cost total de 880 €.

Estalvi unitariEstalvi total Estalvi unitariEstalvi total Estalvi unitariEstalvi total

Torre (CPU) 144,0 2304,0 Monitor 624,5 ##### Armari 31,3 5064,1

Cadira 27,4 19343,5

Premises i fonts emprades per a la realització dels càlculs

¹ Furgoneta mitjana amb una capacitat de càrrega de 8 m³ i entenent que pot omplir fins al 75%. S'estima que un viatge d'anada és de 15 km. Es presuposa el lloguer del vehicle amb l'empresa Telefurgo per a un dia i amb un límit de 400 kms.

² El cost d'oportunitat del personal destinat a fer el transport s'estima en 24 €/h per persona.

⁵ Preu del servei ofert per l'empresa de serveis informàtics Solutein.

⁶ Els valors de referència utilitzats s'han extret d'estudis elaborats per la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria.

⁴ La llei 49/2002 fa referència a les deduccions sobre l'IS per a empreses jurídiques quan fan donacions, tant a nivell monetaricom en espècies, a entitats sense ànim de lucre, especifica que la deducció és del 35% sobre la donació realitzada i/o la 

suma dels valors residuals dels recursos aportats; o bé del 40% si s'han fet donacions en els dos darrers anys i l'import ha anat augmentant any rere any. En el present cas correspondria el 35%.

³ Els costos derivats de la recollida dels recursos per part de BDR i ONGs suposa la participació de 76 persones i un cost aproximat de 5280 € (inclou la gestió, coordinació i supervisió per part de BDR així com de les tasques logístiques 

responsabilitat de les ONGs).

Per realitzar els 69 viatges d'anada i tornada¹ necessaris s'estima un consum de combustible de 196,65 litres, que suposa un cost de 235,98 € 

addicionals als 65,9 € del lloguer. Addicionalment, el cost d'oportunitat² de destinar 2 recursos durant 138 hores, suposaria, aproximadament, 6624 €.

Per garantir que la retirada dels recursos es realitza de forma organitzada i eficient, BDR realitzarà la preparació i gestió prèvia amb 4 persones i 

supervisarà el moment de la recollida amb altres 2 persones. Per part de les 35 ONGs receptores, hi participaran un total de 70 persones. Tota aquesta 

gestió i coordinació logísitca equivaldria un cost de 5280 €³.

Degut a que els recursos donats estan amortitzats, l'empresa no es pot acollir a desgravacions fiscals⁴.

13.085,88 €

143485 kg⁶ de CO₂

Donació recomanada

Recurs Recurs Recurs

Estalvi ecològic

Principals equivalències

Valors detallats

Aquest resultat equival a 38262 cotxes fora de 

la circulació durant un dia⁶.

Aquest resultat equival al CO2 que 

absorbeixen a l'any 14348 arbres⁶.

Estalvi econòmic

Consideracions prèvies

0,880

1453 413,305

16

4,170

151,803

2,610

65,561

187,709

187

162

29

348

4

707

0,572

, , 

Inventari de recursos proporcionats

Recurs Unitats Volum aproximat (m³)

Nom empresa eDreams 0

1.309 € 3.272 € 6.543 € 9.815 €

Estàndard Bronze Plata Or

10% 25% 50% 75%

458 € 1.145 € 2.290 € 3.435 €

Donació recomanada

Import deduible⁴

1

2

3

4

Inventari de recursos a 
cedir

Estalvi econòmic 
generat

Estalvi ecològic 
generat

Donació recomanada
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Beneficis
La Calculadora
Beneficis
La Calculadora

Proporciona objectivitat i 
facilita l’apropament amb 

els càrrecs intermedis amb 
els quals s’interlocuta.

Potencia l’estratègia 
comercial, al 

tangibilitzar el valor 
real aportat per 

BDR.

Esdevé clau 
com a eina de 
conscienciació, 
tant en 
l’impacte social 
com ecològic.
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Moltes gràcies per 
la vostra atenció!

Rosaura Serentill

rserentill@bancderecursos.org

Anna Fuster

afuster@deloitte.es

Jordi Silvestre

jsilvestre@deloitte.es


