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Introducció 
Davant d’un nou projecte, d’una nova producció, sempre surt la mateixa pregunta: tindrem 
diners suficients per portar-ho a terme? 

Llavors, la recerca de fons es converteix en un mal de cap que, sovint, no sabrem com 
afrontar... Mirarem de quants diners disposem i podem dedicar a l’arrencada del projecte, si 
coneixem algú que ens en pugui deixar/donar, si hi ha alguna línia de crèdit que ens pugui 
ajudar a arrencar,... i pensarem... i si busquem algú que ens patrocini o ens els doni? 

I en aquest punt comença el llarg camí de la captació de fons (o fundraising, en anglès). La 
captació de fons és una metodologia de treball que busca la complicitat d’un tercer, per tal 
que doni suport a una determinada causa cultural, social, artística, mediambiental, etc. 

La metodologia associada a la captació de fons ens permetrà buscar i identificar possibles 
col·laboradors, ajudar-nos en l’acostament i centrar la petició. 

En aquest dossier donarem pautes i idees que ens ajudin en la tasca de la captació de fons. 
Difícil, però sempre possible! 

Captar col·laboradors és parlar un 90% de relacions i un 10% de diners. Si entenem que les 
col·laboracions només ens han de beneficiar a nosaltres, fracassarem. Buscar col·laboradors 
(ja siguin econòmics o en espècies) és parlar de l’altre, de projectes compartits, de beneficis 
mutus... 

Aquestes línies volen ser una petita contribució al canvi de paradigma, al parar la mà, al 
“buscar algú a qui enganyar”. Aquestes pàgines volen mostrar que amb estratègia, direcció, 
gestió i feina ben feta, la col·laboració és possible. Tothom té el seu espai. Cal buscar-lo i 
trobar-lo. I si no hi és, el construïm. 

Parlem de col·laboració en sentit ampli. Poden ser diners, temps o aportacions en espècies. 
Ho podem rebre com a empresa, autònom o com a entitat no lucrativa. Qualsevol 
combinació és possible. Ho anirem matisant amb el contingut presentat. 

Tothom hi té cabuda. Espero que en aquest dossier es trobin els passos necessaris per ballar 
i portar la dansa a molts nous espais. 

 



 

 

3 
 

Què fer 
Per buscar col·laboradors hem de tenir un projecte molt definit, en marxa o en preparació, 
però hem de tenir alguna idea concreta per explicar. No hi ha res que generi més 
desconfiança que un projecte que només és un desig o un somni. 

Les incerteses només generen incerteses. Ni que sigui un esborrany, hem de tenir una fitxa 
artística del que volem fer. Alguna cosa per ensenyar, per mostrar, per poder entendre quina 
és la proposta.... 

Totes les botigues, tots els serveis, mostren què s’està comprant o venent. No existeixen les 
botigues d’idees. Fem el símil amb la nostra proposta de dansa. 

 

Gràfic. Elaboració pròpia. Procés de recerca de col·laboracions. 

 

Entrarem en detall... No obstant, hi ha algunes actituds que ens hauran d’acompanyar en tot 
el procés de recerca de col·laboradors: 

 La col·laboració és possible, però cal dedicar-li temps. 
 Com més vulguem aconseguir, més haurem de treballar. 
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 Ningú dona res a canvi, cal entendre el possible col·laborador. 
 Els diners arriben, però al final d’un procés. Mai al principi. 
 Els diners (o la col·laboració) és el resultat de la feina ben feta. 

 

Què no fer 
Cal canviar la forma en què ens dirigim als possibles col·laboradors. Hi ha frases que no tenen 
sentit en el món de les col·laboracions. 

Alguns exemples que NO hem de dir i que NO hem de pensar: 

 Vaig a veure a qui enredo. 
 Com que tenen molts diners, me’n donaran. 
 Han guanyat molts diners, que tornin a la societat part del que han guanyat. 
 Les empreses han de fer RSC (Responsabilitat Social Corporativa), que m’ajudin a mi. 
 El meu espectacle és el millor. Segur que m’ajudaran perquè sí. 
 Si m’ajuden, és per desgravar o perquè els va bé fiscalment. 

 

 
Imatge. Pixabay. Hi ha paraules i pensaments que hem d’oblidar per assolir col·laboracions 

positives. 
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Entendre el col·laborador 
Per assolir una col·laboració hem d’entendre l’altra persona/empresa, l’interlocutor que 
tenim davant. És per això que podem identificar diferents tipus de col·laboració, en funció 
del grau d’involucració que s’estableixi entre ambdues parts. Trobem diferents formes en 
què es concreten les col·laboracions: 

 Patrocini. Qui aporta diners/col·laboració busca un retorn directe en publicitat i 
visibilitat de la seva marca. 

 Mecenatge. Aportació voluntària, no espera res a canvi. Aportació altruista basada 
en el suport filantròpic a un determinat projecte/acció. 

 Relacions estratègiques. Busquen una construcció conjunta del projecte. Qui 
col·labora vol formar part del disseny, de la producció. No vol ser només un 
finançador i buscarà un compromís diferent. Cal estar disposats a sacrificar el que 
havíem pensat a canvi de poder col·laborar més temps. Per rebre, cal estar disposats 
a donar. 

  

Gràfic. Elaboració pròpia. Tipus de relacions i de col·laboracions. 
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Els tipus de col·laboracions poden ser diverses, en funció de: 

 Grau de compromís. Pot ser una relació puntual o que s’allargui en el temps. Els 
patrocinis i mecenatges, tot i que es poden repetir o allargar més d’un any, 
acostumen a tenir un caràcter puntual. 

Les relacions estratègiques busquen una col·laboració que s’allargui en el temps i 
permeti construir el projecte a mida. És a dir, el col·laborador també voldrà 
involucrar-se en una part important en el disseny del projecte o en la distribució del 
mateix. Un exemple, podria ser un espai cultural que ens dona suport en la realització 
de l’espectacle i després ens ajuda a promoure-ho en una determinada zona 
geogràfica. En aquest cas, no hi ha una donació que esperi retorn en imatge, ni ens 
dona uns diners per fer X, sinó que s’implica en el propi espectable i la seva 
distribució. 

 Contraprestacions. En funció del que s’esperi com a contrapartida de la col·laboració: 
o Patrocini. El retorn és en imatge. S’espera un retorn que ajudi al patrocinador 

a obtenir un rèdit en visibilitat i notorietat de marca. Per tant, la presència de 
la seva marca en els nostres materials de difusió, en les xarxes socials o en el 
moment de la posada en escena, serà important. 

o Mecenatge. La col·laboració és filantròpica i no s’espera res a canvi. 
o Relacions estratègiques. Les contraprestacions són més variades i s’adapten 

a les demandes de cada part. 

 

Com més estratègiques siguin les relacions, més profitoses seran per ambdues parts, ja que 
aquests se sentiran més còmodes i la col·laboració serà a llarg termini. Caldrà saber què vol 
o espera l’altra part i, així, portar la relació cap a aquí. No vol dir que tots els patrocinis i/o 
mecenatges acabin arribant a aquesta fase, és una opció a considerar i anar explorant amb 
el possible col·laborador. 
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Imatge. Pixabay. L’empatia és clau per entendre què espera l’altre de la relació. 
 

Per saber quin tipus de relació podem establir i com tirar endavant la col·laboració hi ha una 
sèrie de preguntes clau que ens hem de respondre: 

 Què vol? 
 Quant està disposat a pagar/donar? 
 Què li puc oferir? 

Per això, cal treballar una sèrie d’habilitats que ens ajudaran en el procés: 

 Empatia. Cal saber posar-se al lloc de l’altre. No parlar de les nostres necessitats. Sinó 
pensar en què espera l’altra part de la col·laboració. Quines són les necessitats que, 
també, podem ajudar a cobrir-li. 

 Confiança. Les col·laboracions es materialitzen si hi ha confiança. Sense confiança, no 
tancarem cap relació. 

 Creativitat. La proposta ha de ser atractiva, per cridar l’atenció. Diferenciada, 
innovadora,... Com més original sigui la proposta artística i la proposta de projecte, 
més oportunitats d’èxit. 

 Constància. Buscar, seguir, perseguir, tornar a provar, trucar, tornar a trucar,... no 
parar, insistir,... Igual que passa amb la dansa, cal provar molt un nou pas fins que 
surt bé... 
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 Perseverança. No val plegar veles al primer no. Cal seguir. Seguir provant, millorant, 
adaptant, canviant la petició si no s’entén o no és prou atractiva. El SÍ arriba sempre. 
Però sovint ve després d’uns quants “no”. 

Un consell. Posa’t a l’altre costat. Si fossis el teu interlocutor: què esperaries, de la relació? 

La recerca de col·laboradors ha de parlar de l’altre, no només de tu!!!! Si només parlem del 
nostre projecte o proposta, no sabrem quins són els punts de connexió. Abans de demanar, 
hem d’aprendre a escoltar! 

S’ha de conèixer què és el què espera l’altra part. Alguns exemples: 

 Visibilitat i notorietat de marca 
 Publicitat de l’empresa o d’un producte concret 
 Arribar a nous públics 
 Tenir presència en un territori nou 
 Potenciar la dansa 
 Donar suport a la cultura 
 Beneficis fiscals 
 ... 

A priori, no podem saber què és el que vol. Potser ho podem intuir, però caldrà investigar 
possibles motivacions i ajustar el que estem disposats a oferir... Recull el màxim 
d’informació possible de a qui li has de presentar la proposta: web, contactes, presència en 
mitjans de comunicació, què diuen les seves xarxes socials,... 

 

Preparació del procés 
No improvisis! Pren-te el teu temps! Alguns passos a desenvolupar i treballar: 

 Prepara la fitxa tècnica del projecte o el dossier de l’espectacle. Fes-la senzilla, gràfica 
i visual. 

 Explica-la a algú que no sigui del sector, per veure si s’entén o és prou clara. 
 Busca col·laboradors potencials. 
 Investiga què han fet, què els agrada, què els motiva (com a marca o com a 

persona,...). 
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 Aconsegueix una reunió, una visita, fer-ne trobadís,... 
 Presenta el teu projecte i demana, de forma explícita, la col·laboració. 
 Fes-ne el seguiment. 
 Tanca la col·laboració. Amb un sí o un no. Tancar amb un no també és una bona 

notícia. No ho donis per perdut. Prova-ho a la propera producció. 

Quan la col·laboració s’ha materialitzat, no oblidis d’agrair, de mantenir el contacte proper: 
explicar què has fet, què has aconseguit,... Cal recordar que fer nous “col·laboradors” és molt 
més car que mantenir els que ja tenim. La temptació, en captació de fons, és mirar enfora, 
però cal aixecar els ulls i veure qui hi ha a prop! La captació de col·laboradors ha d’anar 
acompanyada de fidelització! 

Encara que la relació no prosperi, no t’oblidis d’agrair el temps que t’han dedicat i deixar la 
porta oberta a possibles futures col·laboracions. 

Mira qui hi ha al teu voltant i escull a qui presentar la proposta: 

 

Gràfic. Elaboració pròpia. Com escollir els potencials col·laboradors. 
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Fes una llista! 

 Busca qui ha col·laborat en espectacles similars. 
 Identifica entitats que promoguin la cultura, com ara Fundació Catalunya Cultura. 

Disposa d’una llotja de projectes que pot servir de llançadora de la teva idea. 
 Dona un cop d’ull a les empreses del teu voltant: quins són els seus interessos, poden 

estar disposats a ser una peça clau de territori? Els hi pot encaixar un projecte de 
dansa? 

 Elabora una llista d’empreses potencials i sistematitza la informació. Tenir una petita 
fitxa de cadascuna d’elles t’ajudarà a incrementar el coneixement sobre la mateixa i 
recollir informació rellevant. 
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Quadre. Elaboració pròpia. Fitxa de seguiment de relacions empresarials. A personalitzar 
amb els camps que es considerin. 

 

Preparació del projecte 
Preparar el projecte, és necessari. Hem d’explicar què volem fer, qui hi intervindrà, com serà, 
el pressupost, els elements necessaris per portar-lo a terme, calendari de treball i de 
programació, etc. 

http://www.fundaciocatalunyacultura.cat/
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Si el que volem és el projecte per demanar la col·laboració de tercers, hem d’elaborar un 
dossier de col·laboració o de patrocini1 que contingui la següent informació bàsica: 

 Qui som. 
 Principals fites / representacions realitzades. 
 Què volem fer (breu descripció de la peça o de l’espectacle que vulguem produir) 
 On i quan es farà. 
 Dades d’impacte previstes (visitants, aparicions en mitjans, visibilitat en xarxes 

socials... 
 Petició de col·laboració (import orientatiu, necessitats tècniques a cobrir...). Què 

demanes! 
 Contraprestacions oferides. Què ofereixes a canvi. 
 Dades de contacte per a més informació. 

S’ha de presentar de forma gràfica i visual, amb un llenguatge planer i proper. El destinatari 
de la petició no té perquè ser un expert en dansa. Per tant, haurem de parlar un llenguatge 
que sigui capaç d’entendre i de concretar la petició al màxim possible. 
 
 

Prestacions i contraprestacions 
Prestacions: concreta la petició 

L’altra part, sigui empresa, entitat cultural o donant particular, no té perquè saber què volem 
fer, què tenim al cap o què estem demanant. 

Per tant, és molt recomanable explicar què estem demanant: 

 XX diners per posar en marxa l’espectacle. 
 XX diners per mostrar una nova forma de ballar. 
 XX diners per formar part de la innovació en dansa. 
 Cessió d’espai d’assaig. 
 Cessió d’atrezzo. 

                                                        
1 En funció de la figura jurídica que siguem i les contraprestacions oferides, podrem parlar de patrocini o 
mecenatge. Més explicat en l’apartat de “legislació relacionada”. 
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 Suport en la difusió de l’actuació. 
 Cessió d’ús per a la representació. 
 Reportatge fotogràfic. 
 Cobertura en mitjans de comunicació i difusió en xarxes socials. 
 Altres... 

 

Contraprestacions. I a canvi, què oferim? 

Cal conèixer a l’altra part i saber què espera. 

A. Donació altruista i voluntària. Podem oferir: 

 Entrades, visibilitat, menció específica a l’acte... Però aquestes contraprestacions són 
voluntàries, d’agraïment i no estan subjectes a l’import aportat. 

 En cap cas la col·laboració lliure i voluntària pot estar sotmesa a contraprestacions 
directes. Sinó, s’entendria com una venda encoberta o un contracte de patrocini. 

B. Col·laboració a canvi de publicitat i imatge. En aquest cas entra a la Llei de Publicitat i les 
contraprestacions estaran vinculades a la notorietat i visibilitat del patrocinador. 

 Presència als materials de difusió de l’espectable (web, flyers, cartells, xarxes 
socials,...). 

 Presència de la marca patrocinadora a altres elements de l’espectacle. 
 Posada en escena a la inauguració. 
 Acte de relacions públiques específic. 

 
Més enllà de les contraprestacions oferides, hem d’entendre que les relacions s’han de 
cuidar, cal agrair-les, fer-los presents a l’espectacle, convidar-los al backstage, fer un passi 
privat... Si entenem les col·laboracions com unes relacions mútuament beneficioses, tothom 
hi sortirà guanyant i les possibilitats de repetició incrementen. És el famós win-win. Buscant 
sumar esforços i recursos, es multipliquen els resultats. Però no es pot mirar des del punt 
de vista de les nostres necessitats, sinó que la pregunta ha de ser: què podem fer per ajudar-
nos mútuament? 
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Presentació del projecte 
Arriba el moment de la veritat. Els 3 minuts de glòria que necessitem s’han de preparar. Hi 
ha diferents tècniques de venda. Si tenim poc temps, pot ser interessant treballar el discurs 
com un elevator pitch. La traducció d’aquesta tècnica és discurs de l'ascensor, i fa referència 
a una conversa que explica de forma breu la nostra idea o projecte a una persona que estigui, 
o pugui estar, interessada. La duració recomanada d’aquesta tècnica varia, però es recomana 
no sobrepassar els dos minuts. 

 

Aquesta tècnica no és de venda, sinó de despertar l’interès de la persona destinatària i assolir 
una primera entrevista. També ens pot servir per resumir de forma ràpida què volem fer, per 
què és interessant i què esperem. A partir d’aquí, si veiem que l’altra persona està disposada 
a seguir escoltant o li interessa, ens espaiem més en la seva descripció i explicació. 

 

Una vegada tinguem la persona interessada davant, intentarem: 

 Destacar els aspectes més rellevants. 
 Estructurar la presentació, perquè sigui clara i coherent. 
 Centrar-nos en els punts clau: 

o Quin és el projecte. 
o A qui va dirigit. 
o Per què és necessari. 
o Què aporta de diferent. 
o Com es pot col·laborar. 
o Què es rebrà a canvi. 

 Tancar amb uns propers passos clars (deixarem passar uns dies, ens trucarà, 
trucarem...). 
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Micromecenatge o crowdfunding 
El micromecenatge o crowdfunding són aportacions petites per donar suport a un projecte, 
una acció, una campanya, etc. Qualsevol proposta que vulgui tirar endavant una persona, 
una companyia, una empresa..., Pot rebre petites aportacions de persones particulars o 
d’empreses. 

El projecte, o la idea a finançar, es penja o s’incorpora en una plataforma de crowdfunding i, 
a partir d’aquí, es difon i es publicita per aconseguir el finançament necessari. 

El boom d’aquest tipus de finançament ve donat per la força d’internet, ja que es pot penjar 
un projecte en una plataforma i aconseguir més visibilitat que la que s’obtindria per canals 
tradicionals. 

L’èxit d’aquest tipus de finançament ve determinat per diferents elements que haurem de 
potenciar al màxim. Alguns d’ells són: 

 L’originalitat del projecte o acció a desenvolupar. 
 Que cridi l’atenció i la gent vulgui saber de què va. 
 Un títol original i atractiu. 
 El coneixement de la nostra companyia o de la nostra feina. 
 La capacitat de fer difusió entre els nostres contactes. 
 La presència a les xarxes socials. 
 La capacitat de viralitat de l’acció de finançament. 
 La prescripció del suport al projecte o que estigui apadrinat per algú referent. 
 L’import sol·licitat. 
 En el cas que s’ofereixin recompenses, que siguin incentivadores. 

Donat que hi ha molts tipus de plataformes i aquestes tenen una vida relativament curta, 
no es presenta cap directori de plataformes. Es recomana introduir el concepte 
“crowdfunding” a un buscador i analitzar-ne les opcions. Algunes de les que porten més 
temps al mercat i són més conegudes són: 

 Verkami 
 Lanzanos 
 Goteo 

https://www.verkami.com/
https://www.lanzanos.com/
https://ca.goteo.org/
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Sigui quina sigui la plataforma utilitzada es recomana llegir bé el funcionament de les 
mateixes. Cal saber quant de temps tenim per assolir els diners necessaris, quines comissions 
s’apliquen a l’acció, a quant pugen les comissions bancàries, què passa si no assolim els diners 
marcats com a objectiu,... És necessari prendre’s temps per analitzar quina és la millor 
plataforma per al nostre projecte. 

 

Imatge. Pixabay. El crowdfunding busca la participació de moltes persones en la nostra idea 
o projecte. 

 

Trobem diferents tipus de micromecenatge, en funció del que es dona i el que es rep. 

 Crowdfunding de donació. Les persones que aporten fons al projecte ho fan de 
manera altruista i desinteressada, per la qual cosa no reben cap tipus de 
contraprestació a la seva donació. 
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 Crowdfunding de recompensa. Els aportadors de fons sí que reben algun tipus de 
contraprestació pels seus diners. Aquesta contraprestació pot ser un producte o un 
servei. En aquest cas, és com si es comprés un producte/servei per avançat. 

 Crowdfunding d'inversió. Els qui aporten fons al projecte obtenen una participació 
en el capital social de l'empresa que el du a terme, buscant una rendibilitat futura. 

 Crowdlending o crowdfunding de préstec. Els aportadors de fons “deixen” els diners 
i esperen rebre una contraprestació en forma d'interessos, a més del retorn de la 
inversió inicial. 

 

La tributació corresponent a aquest tipus de finançament dependrà de la tipologia de 
crowdfunding que es realitzi. Caldrà saber quin és el caràcter de l’intercanvi per poder-ne 
determinar la seva tributació específica. Sigui quin sigui el model, segur que es tributa. No 
poden haver-hi moviments de diners sense la seva regulació fiscal corresponent. Donat que 
els tipus de crowdfunding més utilitzats són els de donació i recompensa, s’inclou a 
continuació la legislació corresponent. 

 

Legislació relacionada 
La legislació corresponent a les col·laboracions (siguin a través de crowdfunding o d’altres 
canals) vindrà donada per la figura jurídica que les rebi i/o les realitzi i en quin concepte es 
facin (donació o intercanvi)2. El tema fiscal és un tema complex que depèn de molts factors 
que hem de conèixer. Tot i que es presentin línies generals, cal assegurar quina és la 
casuística que afecta cada situació. 

 

El receptor de la donació pot ser: 

 Persona física o autònom. 
 Empresa. Figura mercantil, ja sigui SL o SA. 

                                                        
2 Es presenten les línies generals tributàries. Cal analitzar cada cas i veure quines personalitats jurídiques hi 
ha implicades i quin és el caràcter del intercanvi. 
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 Associació. Entitat no lucrativa, de caire cultural o altri, que promou una determinada 
causa (promoció de la dansa, arts escèniques,...). El fi de la mateixa no és fer diners 
sinó promoure la cultura, l’art, etc. 

 Associació Declarada d’Utilitat Pública (DUP). Igual que en el cas anterior, no 
promou la consecució d’un fi econòmic, sinó un fi social, cultural, esportiu,... Té uns 
requisits especials que fa que pugui gaudir de certs beneficis econòmics i fiscals. 
S’acullen a la Llei de Mecenatge (veure nota a peu de pàgina). 

 Fundació. Figura no lucrativa que, per a la seva posada en marxa, es dota d’un 
patrimoni fundacional inicial. Les aportacions realitzades també poden gaudir de 
beneficis fiscals i entren en la Llei de Mecenatge (veure nota a peu de pàgina). 

 

Qualsevol persona, sigui física o jurídica, pot realitzar una donació. El que hem de tenir clar 
és quina figura dona i quina figura rep, perquè el que haurem de fer és donar-li el tractament 
fiscal que li correspongui. 

 

Les col·laboracions que es poden realitzar poden ser: 

 Lliures, voluntàries, sense una prestació directa a canvi. S’emmarca en la Llei de 
Mecenatge3 si, qui ho rep, és una associació declarada d’utilitat pública o una 
fundació. 

 Per donar visibilitat de marca. S’emmarca en la Llei de Publicitat4. 
 Si qui rep una donació és una persona física (o un autònom) haurà de tributar per la 

donació. En aquest cas, queda sota la legislació corresponent a l’impost de 
successions i donacions5, que depèn de les comunitats autònomes. En aquest cas, no 
hi ha deduccions possibles per qui realitza la donació. 

                                                        
3 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25039  
4 Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
1988-26156  
5 DECRET 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i 
donacions. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25039
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-26156
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-26156
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  DONANT 

  Persona física / 
autònom 

Associació Fundació o 
Associació 
Declarada 
d’Utilitat 
Pública6 

Empresa (SL, 
SA) o altres 
figures 
lucratives 

R
EC

EP
TO

R
 

Persona física 
/ autònom 

Impost de Successions i Donacions. 

Qui dona no té dret a deducció. Qui rep ha de declarar la donació i 
pagar l’impost corresponent. Impost autonòmic. 

Associació Donació sense dret a deducció. 

L’associació pot emetre cerficat, 
però aquest no dona dret a 
deducció. 

Despesa sense dret a deducció. 

 

Fundació o 
Associació 
Declarada 
d’Utilitat 
Pública (DUP) 

Llei de Mecenatge. 

Donació exempta de tributació per qui la rep. Deducció de la quota, 
segons la Llei de Mecenatge, de la Renda de les Persones Físiques o del 
Impost de Societats, segons correspongui. 

Empresa (SL, 
SA) o altres 
figures 
lucratives 

Les donacions altruistes entre empreses són difícils de trobar. 

Ha d’haver-hi una contraprestació en producte, servei o accions de la 
societat. Compravenda mercantil. 

Podríem trobar accions de patrocini. Tributarien per la Llei de 
Publicitat. 

                                                        
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=
594004&language=ca_ES#fragment-1349218  
6 La declaració d'utilitat pública és el reconeixement administratiu que una associació està constituïda per 
assolir una finalitat d'interès general. Aquest reconeixement, comporta una sèrie de drets (beneficis fiscals, 
per exemple) i d’obligacions (documentals i comptables). El procediment pel reconeixement administratiu 
està regulat pel Reial Decret 1740/2003 de 19 de Desembre, sent la concessió competència del Ministerio del 
Interior, tot i que el tràmit es porta a terme a través del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=594004&language=ca_ES#fragment-1349218
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=594004&language=ca_ES#fragment-1349218
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NOTA IMPORTANT: en tots els supòsits, si el receptor es compromet a fer publicitat del 
patrocinador, en aquest cas, es regula per la Llei de Publicitat. El contracte de patrocini pot ser 
signat per persones físiques i/o jurídiques. Els ingressos rebuts tributaran com un ingrés de 
publicitat (o prestació de serveis) i s’hauran de declarar segons correspongui a qui ho rebi. 

Quadre. Elaboració pròpia. Règim fiscal que afecta a les col·laboracions entre dues parts, en 
funció de la seva figura jurídica. 

 

En referència al crowdfunding: 

 Al quadre anterior caldria afegir l’opció que permet el crowdfunding d’oferir 
recompenses. En aquest cas, els lliuraments de béns i les prestacions de serveis 
realitzats per empresaris o professionals a títol onerós estan subjectes a IVA. És a dir, 
encara que siguin “recompenses”, s’entén que s’està comprant un producte/servei 
per anticipat i ha de tributar com a tal. Cal buscar aquesta informació en el 
funcionament de les plataformes. 

 En el cas que siguin donacions (per exemple a través de la plataforma de goteo), 
encara que qui rebi la col·laboració no sigui una associació declarada d’utilitat pública 
o fundació, qui realitza l’aportació podria estar subjecte a deducció. En aquest cas, 
l’aportació es realitza a goteo, i no al promotor del projecte. Pot ser una opció 
interessant si creiem que l’incentiu de la deducció ens pot ajudar a finançar el 
projecte. Atenció: això només és possible quan la plataforma que canalitza les 
aportacions és una Fundació, per tant, és aquesta la que dona dret a la deducció, no 
el nostre projecte. 

 

Diferència entre contracte de patrocini i conveni de col·laboració7. 

El contracte de patrocini es troba definit en l'article 24 de la Llei 34/1998, de 11 de 
novembre, general de publicitat: "El contracte de patrocini és aquell pel qual el patrocinat, a 
canvi d'una ajuda econòmica per a la realització de seva activitat esportiva, benèfica, cultural, 

                                                        
7 D’ambdós tipus de relacions s’adjunta un model a l’annex. 



 

 

20 
 

científica o d'una altra índole, es compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador". 
El contracte de patrocini es tracta d'una prestació de serveis subjecta a l'IVA. 

El conveni de col·laboració ve definit en la Llei 49/2002 en l'apartat primer de l'article 25 
com: "... aquell pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'una ajuda 
econòmica per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment de l'objecte o 
finalitat específica de l'entitat...". Respecte a l’IVA, s'entén com una prestació de serveis no 
subjecta, pel que no s'haurà de repercutir IVA. 

Es pot veure un model per a cadascun dels tipus en contracte i conveni a l’annex, que 
caldrà adaptar a cada circumstància. 
 

Conclusions 
La col·laboració, sigui en diners, temps o espècies, és possible. Però no immediata. Cal 
preparar el procés d’acostament, pensar en l’altre i no només en nosaltres, com a companyia, 
o en mi, com a ballarí o ballarina. 

Hem d’entendre que les col·laboracions són una aliança, on cadascú treu una part de 
beneficis, siguin del tipus que siguin. Les col·laboracions perquè siguin perdurables han de 
ser estratègiques i pensar en els beneficis a llarg termini. Veure el curt termini només ens 
afegirà més feina. 

Cal tenir en compte el tractament fiscal de les fonts de finançament. Aquestes varien en 
funció de les figures jurídiques implicades i les contraprestacions que hi ha en cada relació. 
És un tema complex que hem d’entendre abans de començar a fer qualsevol pas. 

La dansa, els espectacles promoguts, la cultura, la connexió amb el públic, les paraules no 
dites,... Tot un món de màgia que poden arribar a noves realitats. Amb perseverança, amb 
dedicació, amb ganes de compartir. Busquem promotors que vulguin ballar amb nosaltres! 
Segur que amb mètode i dedicació, els trobarem. Som-hi! 
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Annex 1. Model de contracte de patrocini 
 
Contingut tipus. Cal que cada contracte incorpori les especificitats pròpies i estigui redactat 
pels professionals corresponents. 

 

CONTRACTE DE PATROCINI 

Lloc, ........ de ......... de 20XX. 

 

REUNITS 

 

D'una banda, ............................., amb NIF ............................., en qualitat de 
............................., que actua en nom i representació de l’empresa ............................., amb 
domicili social a ............................., amb NIF............................. (en endavant l'EMPRESA). 

 

De l'altra, ............................., amb NIF ..........................., en qualitat de .............................,  
amb domicili a ............................., actuant en nom i representació de ............................. (en 
endavant l'ASSOCIACIÓ8). 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que l'ASSOCIACIÓ té com a finalitat l'elaboració del (projecte, programa, actuació). 

 

II. Que L'EMPRESA té la voluntat de col·laborar econòmicament l’activitat citada en el punt 
anterior que realitza l’ASSOCIACIÓ signant d’aquest contracte. 

                                                        
8 En el cas que sigui una associació. Podria ser una fundació o una empresa. 



 

 

22 
 

III. Que l'ASSOCIACIÓ necessita l'ajuda i col·laboració de l’EMPRESA per fer front al cost 
econòmic de les seves activitats. 

 

IV. Que les dues parts, es reconeixen mútuament la capacitat per obligar-se i la representació 
amb la qual intervenen, acorden formalitzar aquest contracte de patrocini publicitari, en el 
qual s'ajusten els següents: 

PACTES 

I. L’EMPRESA es compromet a donar a l'ASSOCIACIÓ, en concepte d'aportació econòmica, la 
quantitat de ............................. 

 

II. L'ASSOCIACIÓ es compromet a atorgar a l'EMPRESA  les contraprestacions que es 
descriuen a l'annex 1. 

 

III. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte o acte jurídic, 
les parts se sotmetran a l'arbitratge institucional de l’autoritat corresponent. 

 

I com a prova de conformitat, signen aquest contracte amb duplicat exemplar i a un sol 
efecte, a la ciutat i en la data de l’encapçalament. 

 

Per l’ASSOCIACIÓ       Per l’EMPRESA 

 

ANNEX I 

 

CONTRAPRESTACIONS PER AL PATROCINADOR 

Relació de les contraprestacions otorgades al patrocinador, amb el major detall possible. 
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Annex 2. Model de conveni de col·laboració 

Contingut tipus. Cal que cada conveni incorpori les especificitats pròpies i estigui redactat pels 
professionals corresponents. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

Lloc, ........ de ......... de 20XX. 

 

REUNITS 

 

D’una part el Sr./Sra. ............................., que actua en nom i representació de la 
FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ, amb seu social a .................., com a president/a, d’acord amb la 
Carta Fundacional autoritzada pel notari de Lloc, Sr. ................, el/l’ ......(dia).........., amb el 
núm. ............................ de protocol i inscrita en el Registre de fundacions de la Generalitat 
de Catalunya amb el número ..................... i amb NIF ................. 

 

I d’una altra part (nom de l’EMPRESA), amb seu social a  .............................., i amb NIF 
..................., que és representada pel Sr./Sra. ................, com a ........................... 

 

MANIFESTEN 

 

I. Que la FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ té com a finalitat .................... 

 

II. Que la FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ necessita la col·laboració econòmica de l’EMPRESA per tal 
d’organitzar (acte/programa/projecte a desenvolupar). 
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III. Que l’EMPRESA vol col·laborar, per mitjà d’una aportació econòmica, amb la 
FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ, perquè es dugui a terme l’activitat esmentada en el punt anterior.  

 

IV. I que per tot això, ambdues parts acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, 
que es regirà per l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats 
sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge, d’acord amb els següents9 

 

PACTES 

 

PRIMER.- L’EMPRESA es compromet a lliurar a la FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ la quantitat de 
....................... euros, d’acord amb el pressupost que s’adjunta en l’Annex 1, el qual forma 
part d’aquest conveni. 

 

Aquesta quantitat serà lliurada a la FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ en el moment de la signatura 
d’aquest conveni. 

 

SEGON.- La FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ es compromet a difondre el nom i la imatge de 
l’EMPRESA en els materials propis de (l’acte/programa/projecte a desenvolupar) i hi farà 
constar el seu logotip10. 

 

TERCER.- La vigència d’aquest conveni de col·laboració s’inicia en la data de la signatura i 
finalitzarà quan s’hagi dut a terme (l’acte/programa/projecte a desenvolupar). 

 

                                                        
9 Sempre i quan el receptor entri dins la Llei de Mecenatge. En cas contrari, el conveni es pot signar 
igualment, però no donarà lloc a deducció. 
10 Clàusula exemple. Si ambdues parts hi estan d’acord. 



 

 

25 
 

QUART.- Aquest conveni de col·laboració es regeix pel seu contingut i l’article 25 de la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius 
fiscals al mecenatge11. 

 

CINQUÈ.- Aquest conveni de col·laboració empresarial no està subjecte a l’impost sobre el 
valor afegit (IVA), d’acord amb el que estableix l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal d’entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al 
mecenatge, el qual determina que la difusió de la participació del col·laborador no 
constitueix una prestació de serveis. 

 

SISÈ.- Per resoldre qualsevol qüestió de litigi derivada d’aquest contracte o acte jurídic, les 
parts se sotmeten a l’arbitratge institucional de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al 
qual se li encarrega la designació de l’àrbitre i l’administració de l’arbitratge, i s’obliguen des 
d’ara a complir la decisió arbitral. 

 

I com a prova de conformitat, signen aquest conveni amb duplicat exemplar i a un sol efecte, 
a la ciutat i en la data de l’encapçalament. 

 

 

 

Per la FUNDACIÓ/ASSOCIACIÓ     Per l’EMPRESA 

 

 

 

Barcelona, desembre del 2018 – Actualitzat agost 2019 

                                                        
11 Sempre hi quan quedi emmarcat en la citada llei. 
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Irene Borràs 
 
*********************************************** 
¶ Si tens preguntes fiscals, jurídiques o laborals, recorda que els socis professionals de l'APdC 
tenen dret a un assessorament especialitzat extern il·limitat. Sol·licita’l a projectes@dansacat.org. 

¶ En cas que necessitis un assessorament puntual bàsic, te l'oferim des de l'APdC -de 
forma gratuïta per als socis, i a 30€ l'hora per als no socis-. S'ha de sol·licitar a través de la web: 
www.dansacat.org/serveis/2 o enviant un mail a projectes@dansacat.org. 
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