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Reconeixements

Iniciativa 
guanyadora

Què és     ?

Objectiu 

Utilitzar la DLT per 
donar resposta a 
reptes socials i 
mediambientals

s

Conceptes clau 

Acceleradora pilot, 
entorns d’innovació 

en col·laboració 
públic-privada

Prioritats europees

 H2020 innovació, 
digitalització, 
Green Deal, 

cohesió social



El repte de Sant Boi
Provar un circuit col·laboratiu de reacondicionament i reutilització de 30 

dispositius electrònics en desús

Combatir l’escletxa digital entre estudiants amb pocs recursos

Afavorir la reducció d’emissions CO2

Traçar l’impacte i la circularitat dels equips fins el seu reciclatge



El valor afegit de la tecnologia DLT 

Registre de dades 
immutables 

Registre d’hores d’
ús dels equips 

amb dades 
anònimes

Conciliar la 
transparència i la 

privacitat

Protocol i         
codi obert

Traçabilitat



Reacondicionament Pantallazo: 
https://api.usody.com/usody/devices/4K
9R4)

https://api.usody.com/usody/devices/4K9R4
https://api.usody.com/usody/devices/4K9R4


Resultats esperats

Quan els 30 equips reacondicionats superin les 5.000 hores d’ús:

Haurem reduït l’emissió 
en 9.480 kg de CO2

Haurem estalviat 5.700 
litres d’aigua, 30.000 kg 
de minerals i entre 3.000 
€ i 9.000 € per no haver 

comprat de nous. 



Cap a un entramat local d’economia circular?

Noves entitats 
reacondicionadores

Reforçar  
acompanyament

Construir d’un model de 
consum circular i una 
economia socialment 
sostenible a la ciutat

Formació per inserció 
laboral

Nous                     
donants

Diversitat d’usuàries 
finals



DLT 
Platform

Green points 
(collections)

Refurbishers sub-ecosystem

Shared 
data

Providers tracking data

Refurbishers sub-ecosystem

Sant Boi city 
council

Circuit impact 
dissemination

Sant Boi city council

Recycling

Sant Boi city council

Provision

Local companies

Social needs

Supply

Social Foundation

New public company of social 
economy

Local retail tech 
stores

Refurbishment
(Refurbishers sub-ecosystem)

Reuse
Citizens and social 

organisation

Second hand private market

Open aggregate data

Mirada de futur
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