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Introducció a la captació de fons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’estima que el teixit associatiu català compta amb entre 23.000 i 25.000 entitats 

actives, segons l’informe del Panoràmic 2017. De l'estudi del Panoramic, es 

desprenen tres tipus de fonts econòmiques: 

 Les pròpies, que es generen de les quotes de les persones associades, de la 

prestació de serveis i de les accions per recaptar fons. 

 Les fonts públiques, que provenen de les administracions i poden formalitzar-

se a través d'una subvenció o d'un conveni. 

 Les fonts privades que provenen de fundacions, obres socials, empreses i 

donacions individuals. 

Els recursos públics, representen més de la meitat del volum econòmic que reben 

les entitats, mentre que la resta dels percentatges es reparteix entre les fonts pròpies 

i el finançament privat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La captació de fons és un tema que en els últims moments està tenint una 

ressonància amplia i recurrent dins del món de les organitzacions no lucratives. 

L'increment de les noves necessitats socials, la més agreujant el factor financer, 

ha fet que el tercer sector s’enfronti a les noves limitacions pressupostàries de 

les administracions. La pandèmia ha destapat tot l'entramat de qüestions que 

abans quedaven sense resoldre o es resolien de manera parcial. La realització 

d’activitats pròpies de les organitzacions sense ànim de lucre, passava per la 

necessitat de cercar el finançament: la necessitat més urgent dels temps actuals. 

No obstant això, cal dir que la captació de fons no és un objectiu en si mateix. La 

captació de fons pren i té sentit en la mesura que és una eina per desenvolupar 

els programes i activitats. Per tant, la captació s'ha d'emmarcar en un context 

més ampli i dins una estratègia global de l’organització.  

 

Captar fons és trobar persones i organitzacions (lucratives o 

no) que també creguin en allò que estem fent. És, per 

tant, trobar persones i organitzacions que ens recolzin. Per 

aconseguir-ho haurem d'explicar què som, què fem, per què 

ho fem i què en traurà la persona/organització que decideixi 

donar-nos el seu suport. Fundació Pere Tarrés. 

http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/PANORAMIC-2018.pdf
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/EntitatsEnTempsDeCovid19_ElPanora%CC%80mic.pdf
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Degut a que la majoria de les organitzacions són 

petites això té una sèrie d'avantatges com pot ser: 

 

 Coneixement del nostre entorn i de les necessitats més immediates  

 Arrelament a la zona on estiguem, sigui el barri, el districte, la ciutat o 

l’Autonomia  

 Cohesió i compromís de l'equip que no sol tenir un nombre de membres elevat 

i permet un acostament més fàcil i més cohesionat 

 Il·lusió i motivació pels projectes a causa de l’entorn on es treballa 

 Involucració de persones properes, de les persones que viuen al barri o al 

districte, així com de socis i del voluntariat 

Elements clau per a la captació de Recursos 

No pot haver-hi captació si prèviament no s’ha fet un treball de relació amb l'entorn. 

No pot haver-hi captació, sense comunicació. Comunicar és existir. Comunicar 

permet compartir. Comunicar és enfortir l’organització. Comunicar és explicar què es 

fa i com i perquè: és explicar l'impacte de la feina per generar confiança.  

 

 

 

 

Fons públics i fons privats 

Quant als fons públiques a COCEMFE Catalunya ja tenim un document de suport per 

visualitzar millor el mapa d’ajuts i subvencions tant a l’àmbit nacional com autonòmic 

i local.  

Els fons privats són aquells que 

provenen de persones físiques (socis o 

donants) i de persones jurídiques 

(empreses): aquells recursos que no 

provenen de fons públics (subvencions, 

contractes, convenis, licitacions,etc.). 

Aquest tipus de fons permeten 

incrementar l’autonomia financera de 

l’organització i, en general, comporten menys dificultat de justificació. 

Cal tenir clar com s’està finançant l’organització. Calcular els recursos d’acord a 

la seva procedència: subvenciones Ajuntament, Diputació, Generalitat, Convenis 

amb l’AAPP, Donacions d’altres organitzacions privades i de persones, així com 

subvencions de fonts privades, o altres organismes. 

 

 

https://www.cocemfe-catalunya.org/
https://bfac1956-b71e-4420-9964-8ee2545f545f.filesusr.com/ugd/a6e61e_8f81aaa7fed84a878e02ba0ef2b63db1.pdf
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A tenir en compte: tot i que com les entitats podem vendre els seus 

productes (sigui de marxandatge o no) per a les organitzacions, hi ha una 

sèrie d’obligacions fiscals que s’han de tenir en compte. Per a més 

informació, sobre les obligacions, consultar aquest dossier de fiscalitat.  

 

Dins dels fons privades tenim el Crowdfunding o Micromecenatge 

El concepte crowdfunding s’ha associat a les microdonacions realitzades per 

Internet, a través de plataformes de donacions. No obstant això , el concepte va més 

enllà. Si pensem en microdonacions les entitats ho van vingut fent des de fa temps: 

la loteria de Nadal, venda de samarretes o de gorres, venda d’atributs que 

representen a l’entitat, entre d’altres. No obstant això, en l’era de la Internet que ens 

ha obert les portes a la possibilitat d’arribar a més persones, resulta ser una eina 

clau per assolir els objectius de l’entitat.  

Però, quina plataforma ens convé més de tants portals existents? Primer hem de fer 

un breu anàlisi abans d’utilitzar les plataformes de crowdfunding.  

Cal fixar un termini per a la recollida 

dels fons a la plataforma o la deixem 

oberta?  

Destinar el projecte a una plataforma 

social per adequar-ho dins d’un àmbit 

social. 

Assabentar-se sobre la possible 

comissió que pot quedar dins de la 

plataforma. 

Donar veu tant al projecte, com a 

l’anunci de l’inici del projecte a la 

plataforma de crowdfunding. 

 

 

•Fidelització dels socis com a acció comunitària clau per crear i
mantenir un entorn format, actiu i coneixedor de la missió de
l'entitat i dels seus projectes.

•Ampliació de les quotes dels socis que de manera periòdica (cada
2-3 anys) pot proveir a l'entitat més recursos.

•Màrqueting directe utilitzant el mailing, enviament de cartes
personalitzades, telemàrqueting, bustiada, etc. Tenir en compte que
s'ha de valorar segons cada entitat quin mètode de màrqueting és
el més adaptable per a la política de l'entitat.

•Potenciar els actes i esdeveniments per poder relacionar-se amb
l'entorn, creant xarxes i cohesió social amb la resta d'entitats i
persones que cap a un futur més pròxim tant podrien ser les fons
de subvenció com a socis plenament participants amb l'entitat.

Com canalitzar les fons privades? 

http://www.tjussana.cat/doc/publicacions/UP_10.pdf
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Exemples: 

https://www.migranodearena.org/  

https://www.verkami.com/  

 

 El món empresarial dels fons privades  

Abans d’anar a captar fons de les empreses ens hem de preguntar: qualsevol 

empresa? Algunes preguntes que ens hem de fer són:  

 Quina imatge té l’empresa?  

 És considerada com una empresa que realitza pràctiques “poc clares”? 

 Produeix en països del tercer món? Sota quines condicions?  

 Quina política social té? 

https://www.migranodearena.org/
https://www.verkami.com/
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 Implementa els ODS a la seva organització? 

 Contamina el medi ambient? 

 Quines aliances té? 

Col·laborar amb una empresa significa ser part d’ella. Per 

tant, si aquesta empresa realitza accions o pràctiques que no 

són ben acollides per la societat, la imatge de l’entitat també 

se’n ressentirà. 

Però, quan hem identificat aquells sectors amb els quals no 

pot haver una possible col·laboració, s’ha de fer un altra 

anàlisi d’aquesta empresa: 

 Nombre de treballadors (ens pot servir com a paràmetre per saber la mida de 

l’empresa) 

 Fer una recerca de les seves activitats més destacables  

 Proximitat a la zona on treballa la nostra organització.  

Arran d’això, donar a conèixer l’entitat, la missió i els valors. La pretensió és 

transmetre els punts potents, el ressò social, les activitats i el posicionament. També 

és important que la causa de l’entitat sigui coneguda i socialment acceptada, 

especialment pel públic objectiu de l’empresa. És important personalitzar al màxim 

la relació. Cal determinar a qui es dirigeix i procurar que ja hagi sentit parlar de 

l’entitat i que el nom no li vingui de nou. Com més amunt de la jerarquia organitzativa 

s’estableixi el contacte, millor. Per tot això cal tenir informació sobre l’empresa, els 

seus productes, els seus darrers llançaments i promocions, els possibles canvis 

directius o conflictes interns que hi pugui haver, el caire de la seva publicitat, la 

presentació d’una nova campanya, el canvi de la imatge corporativa, etc.  

 

Per a captar fons hem de saber 

elaborar el nostre projecte, però 

què vol dir presentar un projecte 

motivador?  

 

A COCEMFE Catalunya hem presentat un document que aborda el tema de com 

presentar un bon projecte per aconseguir captar fons i finançar-ho. Un projecte 

necessita una base sistemàtica corresponent a les següents preguntes que caldria 

fer: 

1. Buscar la causa del projecte i per tant contextualitzar-ho en l’entorn on es 

treballa 

2. Fer una recerca de necessitats del públic receptor i per tant, dels beneficiaris 

del projecte 

https://www.cocemfe-catalunya.org/
https://bfac1956-b71e-4420-9964-8ee2545f545f.filesusr.com/ugd/a6e61e_6ae8516cde7b4707ab7fa25882ddb81b.pdf
https://bfac1956-b71e-4420-9964-8ee2545f545f.filesusr.com/ugd/a6e61e_6ae8516cde7b4707ab7fa25882ddb81b.pdf
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3. Analitzar el potencial de l’entitat i les eines que té per oferir el projecte 

4. Estructurar objectius generals i específics quant a les directrius del projecte 

5. Cal tenir cura de la forma i dels usos del llenguatge   

 

 

 

 

 

Altres mecanismes per captar fons:  

Què més?  

Patrocini  És freqüent que una empresa es presti a col·laborar amb una entitat 

mitjançant el finançament d'alguna activitat concreta que consideri que 

encaixa adequadament en la seva estratègia comercial. Aquesta col·laboració pot 

cenyir-se a la realització d'un esdeveniment (gal·la especial, sopar amb personalitats, 

concert, etc.) o bé cobrir activitats de durada més àmplia.  

Altres: com presentar una proposta de col·laboració amb una empresa? 

Donacions dineràries: organitzant esdeveniments que poden
contribuir a recaptar fons, així com les donacions destinades a
projectes concrets que l'entitat llanci, poden ser exemples per
a la promoció d'aquest mecanisme.

Voluntariat corporatiu: és el voluntariat que desenvolupen
els empleats d'una empresa, per a contribuir a diverses
causes socials, cerca un impacte social o mediambiental,
no econòmic. Es pot establir una col·laboració amb
caràcter regular, sovint comptabilitzada en un determinat
nombre d'hores cada mes per cada voluntari o bé
responent a cada necessitat concreta de l'entitat quan
aquesta sorgeixi.

Donacions en espècie o de serveis: els productes o serveis
desenvolupats per les empreses poden ser d'utilitat per a les
entitats: bitllets d'avió, medicaments, serveis de missatgeria,
operacions bancàries sense costos, etc. Un bitllet d'avió o
l'allotjament en un hotel, poden servir perquè alguns membres
de l'entitat participin en un congrés amb poques despeses.

El pensament transversal és clau per al projecte. Permet crear un entorn pel 

desenvolupament del projecte idoni per crear xarxes i aliances, establir un sentit 

de pertinença, fomentar la cultura de la comunicació, poder oferir serveis i espais 

per al nostre públic, impulsar el voluntariat corporatiu, entre d’altres. Us 

recomanem llegir el document que figura a la pàgina web de COCEMFE Catalunya 

perquè sigui de la vostra utilitat.  

 

 

https://xarxanet.org/biblioteca/como-presentar-propuestas-de-colaboracion-empresas


 

7 | 10 

 

 

 

 

 

 



 

8 | 10 

 

Estratègia de Captació  

Exemple: pla de captació  

 

 

Objectius 

 

 

Definir els objectius 

plantejats 

 

Exemples: Visibilització, 

fidelització, nous 

col·laboradors, incrementar 

base de dades, etc. 

 

 

A qui 

 

Definir el públic receptor 

beneficiari del projecte 

 

Exemples: Socis actuals, 

assistents cursos, 

professionals, tècnics, 

comunitat propera, col·lectius 

específics, etc. 

 

 

Què 

 

Principal missatge del 

projecte alineat amb els 

objectius plantejats 

 

Exemples: fomentar 

l’educació en nens i nenes 

desemparats, treballar en el 

camp de la violència de 

gènere amb dones amb 

discapacitat, ajuts amb les 

persones grans, entre 

d’altres. 

 

 

Com 

 

Es tracta de calendaritzar 

les accions, activitats i 

dinàmiques del projecte 

 

És la metodologia que 

permet arribar als 

beneficiaris, definint els 

canals i les directrius 

 

Exemples: correu postal, 

correu electrònic, mitjans de 

comunicació social massius, 

memòria d’activitats, actes i 

esdeveniments, fires, 

missatges de text o fotografia 

o vídeo, butlletins, entre 

d’altres. 

 

 

Quan 

 

Una vegada feta la 

calendarització de les 

activitats, serà més fàcil 

estructurar el projecte sigui 

mensual, trimestral o 

semestral 

 

 

Els períodes per efectuar el 

projecte vénen donats d’any 

en any. Dins d’aquest 

transcurs de temps, cada 

projecte s’adequa millor 

segons el públic i segons la 

planificació que l’entitat 

consideri. 

  

 

Quant 

 

No només s’inverteix un 

capital econòmic, sinó 

també temps i diners 

 

 

L’estructuració del projecte 

és important per poder 

distribuir el temps, les 

finances i els recursos de 

l’entitat d’una forma eficient i 

productiva. 
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Qui 

 

Es tracta de definir al 

responsable o als 

responsables: crear una 

comissió, buscar suport 

intern i empoderar. 

 

Com s’ha dit la captació de 

fons no es un treball d’un 

únic responsable (encara que 

sigui una persona que ho 

gestioni) sinó de tot l’equip, 

donat que l’estratègia de 

l’entitat és anar amb 

objectius concrets que 

millorin el funcionament de 

l’entitat. 

 

 

Què 

 

Avaluar per tornar a 

començar 

 

Indicadors de seguiment: 

nombre de seguidors, visites 

a la web, nombre de nous 

contactes, nous socis ... 

 

 

En definitiva, 

Malgrat que el concepte captació de fons es refereix normalment als esforços per a 

recaptar fons per part de col·laboradors voluntaris, i sempre ha estat orientat a 

buscar ingressos procedents de l'administració pública, actualment, les 

organitzacions del sector no lucratiu es continuen enfrontant al repte de diversificar 

les fonts de finançament. Cal tenir present que el principal objectiu de la captació de 

fons és involucrar persones, organitzacions i empreses perquè participin en una 

causa concreta. Per a aconseguir aquests propòsits, es requereixen professionals 

apassionats, amb coneixements en comunicació i màrqueting, que a més dominin 

les habilitats interpersonals. En aquest sentit, ha sorgit, i s'està professionalitzant, 

una figura cada vegada més demandada: el captador de fons, també 

anomenat fundraiser. Es tracta d'un dels perfils més demandats en les ONGs. No 

obstant això, els reptes als quals s'enfronten aquestes persones són molts i molt 

diversos. Per això, cal que el captador de fons obtingui una formació acadèmica 

professional i aprengui pràctiques vinculades a l'activitat laboral. 

Com a resum d’activitat per recaptar fons  

  Cara a cara  és la captació de socis o de donants pel carrer, porta a 

porta o acudint directament als comerciants o empresaris. 

  Telèfon   a través de call centers es recapten fons enviant o rebent 

anomenades —com ocorre durant les maratons solidàries de televisió. 
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Campanyes en xarxes socials, premsa o televisió  la publicitat és una 

eina eficaç per a sensibilitzar al públic i captar fons per a una causa. 

Micromecenatge o crowdfunding  són campanyes de finançament 

col·lectiu que posen en contacte als promotors d'un projecte amb els 

possibles inversors sense intermediaris. 

Vendes en comerços  algunes organitzacions tenen comerços propis o 

venen productes a través de tercers per a obtenir fons. També poden ser 

puntuals: rifes, mercats ambulants, etc. 

 Member get a member  un clàssic del màrqueting. Són campanyes en 

les quals es busca que un soci capti a una altra persona del seu entorn per 

a ampliar el nombre de donants. 

Institucional  consisteix en la captació de recursos d'institucions 

públiques o d'empreses privades a través de subvencions, mecenatge o 

donacions de béns. 

 


