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Com buscar patrocinadors

Objectius • Definir la captació de fons

• Conèixer el marc 

• Identificar els processos

• Analitzar l’entorn

Esquema

Introducció Marc legal Procés i mètode Entorn i bones pràctiques



Captació de fons.Fundraising

Això no va de diners Va de relacions

És un complex procés que tracta d’involucrar persones o 
empreses per a que participin en una causa que val la pena 

recolzar amb diners.

carrera de fons

Dedicació

Sistematització

Mètode

Empatia 

Escolta activa

Militància

Aprendre a demanar

Suele crecer la planta según el tamaño de la maceta. 
Ramon y Cajal



Les dimensions del fundraising.

Qui és el que aporta 

• Particulars

• Grans donants

• Empreses

• Fundacions

• Administracions

Com es classifica l’acció

• Donació

• Patrocini

• Conveni

• Llegat/herència

• Subvenció

Amb les tècniques més adequades per a cada grup...

?¿¡!



Orientats a la captació de fons

Presa de 

decisió:

Volem 

captar fons

Com és el 

nostre 

projecte 

actualment

Com hem 

de ser per a 

poder 

captar

Estratègies de canvi

Moment zero Fase A

Accions parcials orientades

ANÀLISI
DAFO

cultura
missió

estructura
marca
.../...



Marc legal

• Donació
• Aportació simple i irrevocable (sense contraprestació)

• Patrocini
• A canvi d’una aportació econòmica, el patrocinat es compromet 

a participar en la publicitat del patrocinador

• Conveni
• A canvi d’una aportació econòmica per a la realització de les 

activitats, l’entitat es compromet per escrit a difondre per 

qualsevol medi la participació del col·laborador.



Marc fiscal

• Donació
• Exempt IVA

• Patrocini
• Subjecte a IVA

• Conveni
• Exempt IVA

Organitzacions sense ànim de lucre acollides a la 
llei 49/2002

• Beneficis fiscals en impost de societats
• Deduccions en IRPF per als donants

Empreses
• Tractament general en el sistema impositiu
• Per naturalesa no es reben donacions

La fiscalitat no es l’eix principal de l’acció. El patrocinador/donant 

vol compromís, implicació, retorn, notorietat... 



Qui em patrocinarà?

Creant vincles

entre marques

Visió compartida

Passió

Innovació

CREADOR PATROCINADORQuè puc fer 

per tu?

El meu jo Les estratègies

Què li proposaré?



A qui em dirigeixo

Qui hi ha Qui trio Els escollits

benchmark segmentació prospects

Anàlisi fonts
• Webs
• Xarxes socials
• Publicity
.../...

Puc aportar
• Valor
• Marca
• Reconeixement
• Innovació
.../...

Punt de partida

Pocs seran els guanyadors
50 - 10 - 1

presentació entrevista contractació



Presentació
• Primer contacte

• La nostra xarxa. Amics i coneguts

• Linkedin. Webs...

• La primera porta de l’empresa
• Secretari/a o assistent/a de 

• Direcció comunicació

• Direcció màrqueting

• Responsabilitat social

• Fundació corporativa

• Enviar presentació del projecte
• Objectiu: sol·licitar cita

• Concretar i tancar cita



Relació amb les empreses



La cita

IDEA ORATÒRIA DOSSIER

• Títol, lloc, dates

• Introducció

• Desenvolupament de la idea

• Descripció de la institució-promotor

• Públics

• Comunicació

• Visibilitat i contraprestacions

• Pressupost

• Informació tècnica

• Agraïment

• Dades de contacte



El dossier. La introducció

Presentació
Què es 

farà

Qui som

Per què 

es sol·licita

patrocini

Què es 

vol aconseguir

Font: IEBS Busines School



El dossier. 

Desenvolupament de la idea

Descripció 
projecte

Activitats

Lloc i data

Objectius i 
valors

Motivacions

Organitzadors

Institucions 
col·laboradores

Font: IEBS Busines School



El dossier. Els públics

NUMEROS

Visitants any, 
visitants fins a la 

data, 

DIRECTE

assistents

INDIRECTE

mitjans

PERFIL

PREVISIÓ

Font: IEBS Busines School



Mitjans de 
comunicació

Rodes de premsa

Notes de premsa

Entrevistes i 
atenció als 

mitjans

Reculls de 
premsa anteriors

Xarxes 
socials

Blogs, TW, FB 
amb la marca del 

patrocinador

Blogs, TW, FB 
amb la marca del 

patrocinador

Mitjans de 
comunicació

Materials gràfics

Senyalèctica

Difussió

Arxiu

Reportatge 
fotogràfic

Gravació en 
vídeo

El dossier. La comunicació

Font: IEBS Busines School



El dossier. El pressupost

Cost total
Principals 
partides

Altres 
aportacions 

econòmiques

Forma i dates 
de pagament

Font: IEBS Busines School



Adaptables

Tempos

Desenvolupament

Filosofia

Pressupostos

Màxims

Divisibles

Serveis extres

Campanya comunicació

Materials extres de 
difusió

Publicacions

Documentació. Video i 
reportatge fotogràfic

Canals comunicació 
cultural

El dossier. Informació tècnica

Font: IEBS Busines School



Conclusions

Recepció de resultats

Elaboració dossier final: dades quantificables

Percepcions, resultats, crítica, aparicions en els 
mitjans de comunicació i xarxes socials, fotos, 
actes...

Presentació del dossier final

Noves converses i aliances de continuitat

Font: IEBS Busines School



Informació 
continuada prèvia

Confirmar 
visibilitat i 
contraprestacions

Cuidar mitjans de 
comunicació

Comunicar 
l’execució del 
projecte

Participar

Seguiment

Font: IEBS Busines School



Una mica del que s’està fent



Aproximació benchmark

http://www.ara.cat/premium/cultura/Cesc-Gelabert-TNC-espectacle-Barca_0_1159084180.html
http://gelabertazzopardi.com/ca/portfolio/foot-ball/
http://www.tnc.cat/ca/foot-ball
http://www.fcbarcelona.cat/club/detall/noticia/les-millors-imatges-de-lespectacle-foot-ball-de-cesc-gelabert
http://www.deltebre.cat/index.php/arees/cultura/1485-el-festival-deltebre-dansa-s-acomiada-fins-l-any-vinent
http://www.ara.cat/premium/cultura/Sol-Pico-Llagrimes-romanic-MNAC_0_667133352.html
http://www.macba.cat/es/baila-baila-bailando-ba
http://www.laxarxa.com/altres/noticia/vueling-inaugura-un-avio-amb-un-concert-de-musica-classica-a-bord
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/1768802/20060306/vueling-ofereix-concert-musica-classica-durant-vol-inauguracio-dese-avio.html


Moltes gràcies
Jordi Gonzàlez


