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Captació de Fons: Origen dels Fons.   

 

 

Les campanyes de captació que realitzen les grans ONG com a Acció contra la Fam, 

ACNUR, UNICEF, INTERMÓN Oxfam, Save the Children, entre altres, són campanyes 

que aglutinen una gran quantitat de diners per causes molt ressonats. No obstant 

això, a vegades les donacions que obtenim no són només dineràries, sinó que poden 

ser donacions en espècie, com a cessions d'espais (locals), lliurament de béns per a 

vendre o sortejar, serveis professionals, presència d'algun artista en gales i 

esdeveniments, roba, menjar, etc.  

Independentment d'aquestes campanyes de captació, les principals fonts de 

finançament de les organitzacions sense ànim de lucre són: 

I. Subvencions procedents d'organismes oficials. 

 

 Administració local - els Ajuntaments locals 

 Administració autonòmica – la Generalitat de Catalunya 

 Administració estatal – l’Estat Espanyol  

 Agència Espanyola de Cooperació Internacional - el principal òrgan de gestió 

de la Cooperació Espanyola, orientada a la lluita contra la pobresa i al 

desenvolupament humà sostenible. 

 Unió Europea -  a través del Fons Social Europeu. 

Captació de fons per a entitats 

sense ànim de lucre, Digital 

Fundraising i el Compromís 

Social.  Conceptes, estratègies i 

solucions. 

Les entitats sense ànim de lucre cada vegada més, han de fer front a la dificultat 

de finançament, on perilla no només l’activitat de l’entitat, sinó també els usuaris 

i les persones que atén aquesta entitat. Per això, la captació de fons passa a ser 

peça clau de desenvolupament tant de l’entitat com desenvolupament social i 

requereix més professionalització. També la comunicació té un paper primordial; 

apropar-se als possibles donants i donar veu a la causa. 

Amb la crisi de l’any 2011, la caiguda que va experimentar la societat 

econòmicament va ser dràstica amb conseqüències que avui dia encara estem 

patint. A més a més, sumat l’actual situació de la COVID-19, ens hem de preguntar 

i posar èmfasi a la peça clau del funcionament de l’entitat que són els recursos.  

Per aquest motiu, així com per promoure la independència de l’Administració 

Pública, l’entitat ha de ser lliure econòmicament i autosuficient.  
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Aquests organismes llancen diferents convocatòries de subvencions a les quals 

intenten accedir les entitats sense ànim de lucre, havent de justificar detalladament 

com serà el destí concret dels fons. 

 

II. Quotes de socis. 

Amb les quotes de socis les 

entitats obtenen una recurrència 

en els ingressos mensual, 

trimestral o inclús semestral; 

permetent-los dur a terme els 

seus projectes socials 

III. Patrocini d'empreses privades. 

Algunes grans empreses secunden 

determinats projectes socials per a enfortir la 

seva imatge de marca. Per exemple, L'Obra 

Social La Caixa finança nombrosos projectes 

d'entitats sense ànim de lucre, generant una 

imatge solidària a l'entitat, que sens dubte 

l'ajuda en els seus objectius comercials. 

 

 

IV. Campanyes de Màrqueting: campanyes de captació a través dels 

següents mitjans: 

 Correu electrònic: aconseguir socis, donacions, etc.  

 Comerç just: la producció, distribució i comercialització de productes 

elaborats en països en vies de desenvolupament (botigues físiques o 

en ecommerce)  

 Organització d'esdeveniments solidaris: mitjançant l'organització de gales, 

concerts o sopars solidaris es pot aconseguir cobrir una part important del 

pressupost anual d'una entitat.  

 Donacions de Filantrops.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigui com sigui, hi ha una complexitat implícita en la gestió de qualsevol font de 

finançament: comporta temps, planificació i comunicació. La comunicació és clau: 

donarà a conèixer la labor de l’entitat reivindicarà la seva tasca social. També, és 

molt necessària aquesta comunicació la qual no va dirigida a captar fons – la 

comunicació que pretén mostrar i assenyalar els objectius de l’entitat i els seus 

projectes.  

Està clar que el paper del tercer Sector és 

plenament social, intentant arribar allí on 

l'Estat hauria d'arribar, les entitats sense 

ànim de lucre fan tot un treball de la 

grandària de tot l’Estat. Encara que ens 

podem preguntar si és just que un Estat 

democràtic i “de benestar” delegui a les 

entitats sense ànim de lucre les seves 

obligacions cap a la ciutadania, és evident 

que sense el paper d’aquestes entitats, els 

objectius d’una societat inclusiva, 

integradora, justa, equitativa i igualitària 

no serien possibles.  
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Entendre el concepte de Fundraising  

 

 

Fundraising - terme anglosaxó que literalment és “recaptació de fons”, però que en 

la seva translació almón de les Entitats No Lucratives (ENL) el focalitzem com 

l'obtenció de col·laboració, bàsicament financera però no exclusivament, de persones 

privades, físiques i jurídiques. Partint d'aquest concepte senzill, les possibilitats de 

col·laboració s'amplien, afortunadament, facilitant tota mena d'opcions i formats 

de relació entre el col·laborador i l'entitat col·laborada. 

 

És un mitjà per al desenvolupament de l'organització i la mobilització 

de recursos per a una finalitat d'interès general.  

És la construcció de relacions, amb persones físiques o jurídiques, per a 

aconseguir un objectiu específic a través de l'impuls d'activitats concretes. 

És un projecte a mig-llarg termini i cerca la sostenibilitat econòmica de les 

organitzacions i els programes que impulsen. 

És una metodologia per a aconseguir adhesions a la nostra causa i 

aconseguir base social que aporti legitimitat. 

 

Catàleg d'opcions de col·laboració que permet el fundraising. 

Diferenciem aquestes col·laboracions segons siguin persones 

físiques, ciutadans, o persones jurídiques, empreses, fundacions o 

altres institucions privades. 

 

Col·laboració a través de Ciutadans 

(Persones Físiques): 

 

1. Fons generals 

2. Donatius  

3. Participació en esdeveniments i 

campanyes 

4. Voluntariat 

5. Altres professionals: advocats, 

informàtics, assistents, etc., 

com a prescriptors de la causa 

 

Col·laboració d'Institucions Privades 

(Empreses, Fundacions, etc..): 

 

1. Finançament d’un projecte 

específic 

2. Patrocini d'esdeveniments o 

campanyes de sensibilització 

3. Voluntariat corporatiu 

4. Consulta i/o auditoria  

5. Ús dels canals de comunicació  

6. Aliances estratègiques  

 1 

 2 

 3 

 4 
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Implicacions Legals.  

Normativa bàsica a tenir en compte. 

 

 

 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 

lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 Llei 27/20144 i 26/20145 de 27 de novembre, de l'Impost de societats i 

sobre la Renda de les Persones Físiques (Reforma Fiscal). 

 Llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del 

finançament del terrorisme (“Llei 10/2010”). 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal. 

 Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el 

Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 abans 

ressenyada. 

El coneixement d'aquestes lleis és essencial per a un treball adequat i eficient 

Assenyalar que la transparència i la rendició de comptes són en elements clau. La 

rendició de comptes inclou l'explicació dels aspectes organitzatius com la raó de ser, 

els valors, les activitats i el seu impacte, el finançament, les polítiques de gestió, etc. 

En definitiva, ser capaç de transmetre a la societat una visió global de l'entitat. Per a 

aconseguir aquesta gestió de la transparència hi ha canals i eines com: 

 Revistes i altres publicacions on i off-line. 

 Informes específics i generals 

 Auditories externes i internes 

 Ràpida resposta via: telefònica, email, xarxes socials, entre altres.  

 La web i les memòries anuals 

Per regular el Fundraising cal:  

 

 

 Seguretat jurídica 

 Transparència 

 Incrementar la confiança en el 

Tercer Sector 

 Augmentar l'eficiència en la 

recaptació de fons 

 Professionalitzar les activitats 

de captació de fons. 

 

 

 Introduir noves tecnologies – TIC 

 Donar suport a la realització de 

diferents agendes locals 

 Diversificar l'estructura dels 

projectes  

 Fomentar la implicació social de 

la comunitat en les activitats 

 Desenvolupar la recerca i la 

investigació  

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25039
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12328
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-12327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
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Cas pràctic: OXFAM Intermón  

El director de Màrqueting, Fundraising i Desenvolupament Comercial en Oxfam 

Intermón, explica que Oxfam Intermón té com a missió combatre la pobresa i la 

injustícia que porta a la desigualtat, i decideix posar en marxa un pla 

d’Inbound Màrqueting que requereix l'ús d'una eina digital 

anomenada HubSpot. El pla consisteix a realitzar contactes recurrents als 

destinataris o leads. 

És el que es coneix com alimentar el lead (lead nurturing) o acompanyar al 

donant en el seu viatge (donor journey). Aquest pla funciona de manera 

semblant a un sistema de punts de fidelització de clients; el lead va rebent una 

sèrie de contactes i va sumant punts si respon positivament a les propostes de 

col·laboració que rep: es fa soci, col·labora, compra a la botiga de comerç just, 

etc.  

Des del primer contacte i obtenció d'email, l'entitat pot desenvolupar les seves 

accions. Amb aquesta estratègia es potencia la venda creuada, ja que està 

demostrat que existeix una elevada correlació entre la multi-colaboració i la 

“durada de la relació” a llarg termini. Cada moment de contacte amb el 

destinatari té un objectiu i un missatge diferents. El següent gràfic il·lustra els 

diferents punts de contacte d'Oxfam Intermón amb els seus col·laboradors: 

 

Contacte o Lead  Petició Firma   Trucada  

   Petició de Donació   Multicol·laboració   Fidelització   

 

Exemples de campanyes digitals d'Oxfam Intermón: 

 Campanyes per a aconseguir signatures: 

#noalescaqueo 

https://www.youtube.com/watch?v=jyh5z7vepv8  

 

 Campanya per a agrair als donants: 

#orgullodeabuela 

https://www.youtube.com/watch?v=kegf5a5skca  

 

Gràcies a aquesta estratègia, Oxfam Intermón ha aconseguit 0,5 milions 

de leads digitals en el 2017, i, del total de socis que es van donar d'alta en 

l'últim any (març 2016/març 2017), el 42% ho han fet gràcies a aquest nou 

enfocament de captació digital. 

https://www.youtube.com/watch?v=jyh5z7vepv8
https://www.youtube.com/watch?v=kegf5a5skca
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Exemple de donacions 

 

Tipus d’aportació 

 

 

 

 

 

Quina quantitat mensual? 

 

 

 

 

Degut a la crisi de la COVID-19 i a la situació donada, l’entitat pot decidir posar 

exemples de derivacions de les donacions, d’aquesta manera la persona/el 

grup o una empresa que vol donar X quantitat, pot saber el destí de la seva 

donació.  

Per exemple:  

 

 

 

 

 

Quant al cas puntual, cadascú pot decidir la quantitat que vol donar, per tant 

és una decisió lliure i acord a la sensibilització de cadascun.  

‼️Consell:  en el quadre de donacions, deixar visibles les icones de les 

xarxes socials perquè aquesta informació o causa que es vulgui donar a 

conèixer sigui visible i es pugui difondre entre tots els usuaris de les xarxes 

socials  

 

MENSUAL 

 

 

PUNTUAL 

 

10 € 

 

 

15 € 

 

 

20 € 

 

 

Altra quantitat 

 

 

10 € 

Equips de protecció 

individual: màscares, 

guants, etc. 
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Comunicació i captació de fons 

 

 

Les organitzacions han de combinar els canals tradicionals i els nous canals digitals 

perquè el destinatari tingui una experiència integrada. No importa quin sigui el canal 

pel qual el col·laborador ha arribat a l'organització, aquesta ha de donar resposta a 

les seves necessitats amb una proposta multicanal. 

La web és un canal propi que ha d'ajudar a sensibilitzar a l'audiència que la visita i 

animar-la a donar. La usabilitat de la web és clau perquè navegar resulti una 

experiència fàcil i intuïtiva per a tots els públics. Actualment no es requereixen grans 

inversions per a poder disposar d'una web ben definida i aconseguir que compleixi 

els objectius.  

‼️Consell: seria pertinent que els influencers i els youtubers  puguin convertir-

se en portaveus d'algunes campanyes  per a promocionar l'activitat i que tingui  

major ressonància. 

 

Les xarxes socials: la tendència actual és invertir en xarxes socials com Facebook, 

Twitter o altres, ja que són canals de baix cost. Això pot ser un avantatge per a les 

entitats petites i mitjanes, que disposen de menys recursos, ja que aquests canals 

els poden ser de gran ajuda per a donar-se a conèixer i crear una comunitat de 

seguidors amb relativament sota pressupost.  

Però hem de recordar que la decisió d'invertir en una xarxa social o una altra s'ha de 

prendre després d'haver fet un treball d'anàlisi per a saber on trobarem als nostres 

seguidors i quines són les seves preferències a nivell de continguts. 

La difusió del telèfon intel·ligent ha comportat que l'email continuï sent una 

eina molt potent de comunicació. Un 80% dels espanyols tenen 

un telèfon intel·ligent, per la qual cosa conviuen les 24h al dia amb el seu email.  

El màrqueting digital té el gran avantatge que permet analitzar les campanyes 

realitzades amb l'objectiu de validar els continguts que tenen una major ràtio d'èxit i 

incorporar els aprenentatges a l'hora de prendre les decisions futures. Existeixen 

eines d'email màrqueting gratuïtes, molt fàcils d'usar i amb dissenys 

molt atractius, com, per exemple, mailchimp. 
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Nous canals digitals de captació de fons 

 

 

En aquest nou entorn digital també han aparegut nous canals de captació de fons 

per i noves eines de micromecenatge. Les plataformes de micromecenatge 

presenten una sèrie d'avantatges enfront dels canals tradicionals. En primer lloc, són 

un canal innovador de captació de fons i compleixen la doble funció d'ampliar la base 

social (moltes faciliten les dades dels donants) i recaptar fons al mateix temps. 

D'altra banda, introdueixen una metodologia de captació importada del món 

anglosaxó que consisteix a recaptar a través de la figura del fundraiser, que fa 

d'ambaixador de la causa i mobilitza a tota la seva base social utilitzant el poder de 

difusió de les xarxes.  

Els moments de captació que aprofiten aquests fundraisers són molt heterogenis: 

esdeveniments familiars, celebracions personals, reptes inassolibles…, però hi ha un 

que té especial èxit, la unió dels esdeveniments esportius i la solidaritat. 

Molts fundraisers llancen les seves campanyes de captació de fons amb motiu d'una 

marató, una travessia d'aigües obertes... L'esport i la solidaritat constitueixen un 

binomi guanyador al servei de la captació de fons.  

A Espanya tenim diversos exemples d'èxit, com els següents: 

https://www.migranodearena.org/ : plataforma de 

micromecenatge solidari fundada en el 2009 que compta 

amb 1.800 ONG donades d'alta i porta 5,3 milions d'euros 

recaptats a favor de causes socials. A través d'ella una 

persona pot donar suport a una causa social utilitzant el 

poder de difusió.  

 

https://www.worldcoo.com/ : neix en el 2012 com una 

eina en línia que permet a les empreses de e-

commerce finançar projectes socials a través de 

donacions dels usuaris que realitzen les seves compres en línia.  

 

http://www.goteo.org/: plataforma que busca cofinançar 

projectes socials i d'altres àmbits; porta recaptats 4,9 milions 

d'euros, el 19,8% corresponent a la part social. Es tracta d'una 

plataforma que ofereix recompenses als seus donants. 

https://www.migranodearena.org/
https://www.worldcoo.com/
http://www.goteo.org/
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Influència de les causes socials 

 

 

Les plataformes d'activisme globals sorgides recentment tenen un gran 

poder d'influència. Entre altres, cal destacar: https://www.change.org/, que compta 

amb una comunitat de 100 milions de persones; https://secure.avaaz.org/page/es/ 

amb 44 milions; o PlayGround, entre altres, amb 18 milions de seguidors.  

 

 

Les tres són xarxes virtuals en les quals participen persones amb ganes de canviar 

el món. Les dues primeres mobilitzen a la seva comunitat amb peticions de 

signatures per a donar suport a causes diverses, mentre que 

la tercera és una xarxa que comparteix vídeos amb missatges i que pel propi 

format del contingut audiovisual connecta molt bé amb els millennials. El poder 

d'aquests nous actors radica a haver creat una important comunitat a la qual 

dirigir les seves campanyes i a saber adequar els continguts a les preferències 

dels usuaris. Aquestes plataformes són capaces de generar un nou 

model de finançament a partir de les dades de la seva comunitat.  

Aposta pel vídeo com a format per a connectar amb el públic. YouTube és el rei dels 

continguts en vídeo, encara que pràcticament tota xarxa social ja permet pujar vídeos 

a la seva plataforma directament (i, de fet, ho premien en abast. Per exemple: vídeo 

de Greenpeace enllaçat amb la temàtica de Juego de Tronos contra el canvi 

climàtic  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.change.org/
https://secure.avaaz.org/page/es/
https://www.youtube.com/watch?v=8VbZ6xCpJRg
https://www.youtube.com/watch?v=8VbZ6xCpJRg
https://www.youtube.com/watch?v=8VbZ6xCpJRg
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EXERCICI: Reflexió sobre com afecta la transformació 

digital a l'àrea de màrqueting i la captació de fons 

 

 

A continuació us plantegem algunes preguntes per a fer-se a l'hora d'elaborar 

l'estratègia de màrqueting i captació de fons que estan relacionades amb aquests 

quatre temes: 

 

1. Atracció, engagement i fidelització dels donants 

2. Revisió dels canals de comunicació 

3. Capacitat d'influència de l'ONG 

4. Analítica de dades 

 

Atracció, engagement i fidelització dels donants 

1.1. Duem a terme accions encaminades a incrementar la nostra base social? 

1.2. Tractem de generar engagement amb els continguts que oferim? Testem i 

ajustem els continguts? 

1.3. Fomentem les “relacions duradores” amb els donants?  

 

Revisió dels canals de comunicació 

2.1. La nostra web és accessible?  

2.2. Som presents en les xarxes socials que més conversió a donació ens aporten? 

2.3. Aprofitem el fort potencial dels nous canals de captació en línia (plataformes 

de micromecenatge)?  

 

Capacitat d'influència de l'ONG 

3.1. Utilitzem el poder d'influència de la causa per a mobilitzar al nostre públic? 

3.2. Utilitzem el poder d'influència de la causa per a atreure a nous seguidors? 

3.3. Com retenim i fidelitzem a les persones que signen les nostres campanyes? 

3.4. Com aconseguim que passin de la signatura a la donació? 

 

Analítica de dades 

4.1. Coneixem als nostres donants? (Per exemple: els canals pels quals arriben a 

l’entitat, els continguts que prefereixen, etc.)  

4.2. Utilitzem totes les eines d'analítica de dades? Incorporem l'analítica en la presa 

de decisions? 
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Últims consells 

 

 

Proposar valor afegir a la pàgina web 

És imprescindible que, a primer cop d’ull, qualsevol persona que entri a la 

pàgina web sàpiga què fa l’entitat i en què es diferencia d’organitzacions similars: 

fer ús de fotografies i missatges que puguin cridar l’atenció, sense ser 

sensacionalista, generant emocions a les persones que les llegeixin i certa empatia 

i simpatia cap a l’entitat.  

Treballar el SEO 

És una estratègia a llarg termini i es tracta d'anar posicionant les paraules 

clau a partir de les quals les persones interessades i potencials donants poden fer 

cap a la web de l’organització a través dels cercadors com Google. 

Integrar un formulari senzill a la web  

Un formulari amb certa facilitat per omplir-se i no comporti que els i les 

potencials donants hagin de dur a terme molts passos per tal de fer el donatiu en 

qüestió o associar-se a l’entitat. És imprescindible que compleixi amb la normativa 

relativa a la protecció de dades i també que estigui ben redirigit a un correu electrònic 

que es consulta de forma regular. 

Planificar campanyes regularment 

Com a norma general, sempre s’haurà de tenir en compte una visió global 

anual amb l’objectiu principal que les accions de recaptació estiguin adequadament 

planificades. Només en el cas que apareguin alguns esdeveniments imprevistos, 

com en el cas de la pandèmia de la Covid-19, caldrà adaptar-se a la realitat del 

moment.  

Fer un ús adequat de les xarxes socials 

S’han de posar els esforços en què siguin grans aliades i perquè sigui 

possible, cal utilitzar-les correctament. A continuació es mostren alguns trucs que 

poden ajudar-hi: 

 Crear perfils a les xarxes socials on es troben els potencials donants. 

Prèviament, seria interessant fer un estudi per saber a quins espais es troben 

 Optimitzar els perfils per transmetre la imatge corporativa i unitària de 

l'organització. 
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 Fer publicacions periòdiques i regulars per crear una comunitat de potencials 

donants. 

 Utilitzar els anuncis que es poden fer en xarxes com Facebook i Instagram per 

donar visibilitat a alguna campanya. 

 Mesurar la repercussió de les accions que facin, tant a les xares com a la web 

corporativa. 

 Diversificar el format dels continguts 

Cal potenciar la creativitat de l’organització i fer ús d’infografies, vídeos, testimonis o 

fins i tot podcasts que puguin cridar l’atenció de potencials donants. Les xarxes 

socials permeten, amb pocs recursos, generar continguts que permeten una 

interacció ràpida i directa amb el públic. 

Segmentar potencials donants 

Resulta fonamental que cada campanya que faci l’entitat vagi enfocada a 

el/la donant apropiat i, en aquesta línia, la clau està a fer una bona segmentació del 

públic a qui es dirigeix cada projecte. Per això, és primordial invertir temps a crear 

grups de donants que tinguin característiques similars, com poden ser la formació, 

les necessitats, l’edat, el lloc on viuen, el gènere, si és la primera vegada o fa temps 

que col·laboren en l’organització. 

Afavorir la difusió per correu electrònic 

Si aquest es fa correctament, sigui a través d’un butlletí o bé amb un 

disseny adequat del correu electrònic, enviant dades de valor, segmentant el públic 

destinatari de forma correcta i personalitzant cada missatge, és una estratègia digital 

que pot funcionar molt bé. 

Voluntariat corporatiu 

És una forma de col·laboració en la qual l'empresa realitza una activitat de 

lliure participació per part dels empleats en benefici d'associacions sense ànim de 

lucre. Aquestes activitats poden ser molt diverses, per exemple a través de la donació 

de temps de treball, dedicació en assessories i formant part de projectes benèfics. 
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