Benvingut, benvinguda,
Primer de tot volem agrair el vostre interès per organitzar una acció solidària a favor del Clínic de
Barcelona.
Aquesta acció és mostra del vostre compromís, responsabilitat envers la societat i contribució al
progrés de la recerca biomèdica i de l’assistència mèdica per a la millora de la qualitat de vida de
les persones.
Per ser garants de la bona imatge de totes les persones, empreses i entitats que col·laboren amb
nosaltres, també la de la pròpia institució, ens correspon vetllar perquè totes les activitats
solidàries que es realitzen a favor del Clínic es duguin a terme amb garanties de seguretat,
legalitat i alineament amb els nostres objectius i valors.
En aquest sentit, aquí trobareu les pautes i les recomanacions que us demanem que tingueu en
compte a l’hora tirar endavant la vostra iniciativa.
Com a promotor d’una acció solidària a favor del l’Hospital Clínic de Barcelona i/o entitats
vinculades (en endavant CLÍNIC), preguem llegiu aquest document i ens feu arribar la vostra
proposta d’activitat signada a:
AREA DE MECENATGE
c/Rosselló, 149-153 de Barcelona
mecenatge@clinic.ub.es
Una vegada més, agraïm el vostre suport. Estarem en contacte sempre que ho necessiteu.

MOLTA SORT
i
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L’equip del Clínic de Barcelona
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Pautes i recomanacions per a l’organització
d’una activitat solidària a favor del CLÍNIC
Els termes i les condicions establerts en aquest document són la base de qualsevol relació
entre CLÍNIC i el promotor d’una activitat solidària de captació de fons a favor del CLÍNIC,
entenent com a “promotor” el rol que ocupeu, sigueu particular o organització, a l’organitzar
una activitat solidària de captació a favor del CLÍNIC.
Totes les activitats solidàries que es duen a terme sota el paraigües i garantia CLÍNIC, han de
ser aprovades i registrades, a la vegada que s’han d’acollir a les pautes que aquí s’exposen.
El CLÍNIC no reconeix ni dóna suport a cap activitat que no s’hagi registrat i aprovat.
1.

Autorització
Empleneu la fitxa adjunta “Proposta d’iniciativa solidària” i expliqueu-nos què voleu fer.
Quan ens l’hagueu lliurada l’analitzarem i, si la vostra proposta és acceptada, us ho
comunicarem per correu electrònic. En el mateix correu se us informarà d’un número que
s’assignarà a la vostra activitat i que haureu de fer constar a tota la publicitat i documentació
associada a ella.
Aquesta confirmació el Clínic la durà a terme quan:
 Haguem rebut una proposta escrita i signada.
 Estem segurs que l'activitat de captació de fons s'ajusta als nostres objectius i valors.
 En els casos necessaris (punt 4, “Activitats de risc”), l’activitat té totes les llicències i
assegurances adequades.
El promotor no està autoritzat a fer referència al CLÍNIC com a beneficiari de cap activitat fins
que hagi rebut la comunicació d'autorització per a la captació de fons. Aquesta autorització
s'emet per un període limitat, que no excedirà els 12 mesos, període en el que s’haurà dut a
terme l’activitat i fet efectiva l’aportació econòmica resultant.

2.

Alineament i viabilitat de la proposta
Degut a la naturalesa de la nostra organització i als alts estàndards ètics en què operem, no
ens és possible associar-nos a alguns esdeveniments. D’igual manera hem de considerar si el
promotor i/o l’activitat en si mateixa estan alineats amb els missatges i els valors del CLÍNIC.
Us preguem que quan organitzeu la vostra activitat de captació de fons tingueu present
promoure els hàbits de vida saludable.
Consulteu-nos i informeu-vos del que calgui. Organitzar una iniciativa solidària a favor del
CLÍNIC vol dir (més enllà del compliment de les qüestions legals pròpies a l’organització de
l’activitat) ajustar-se als fins institucionals i als nostres valors i codi ètic, així com compartir
amb nosaltres els valors cívics i socials de respecte a les persones, no discriminació i
compromís social i mediambiental.
El CLÍNIC es reserva el dret a declinar qualsevol proposta que no s’ajusti a aquestes línies.
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3.

Ús de la marca
Tot ús de la marca CLINIC requereix una autorització prèvia. Si voleu incloure qualsevol
logotip del CLÍNIC en els vostres materials, especifiqueu-ho a la fitxa adjunta i nosaltres us el
farem arribar, juntament amb l’autorització d’ús.
En qualsevol cas, tingueu en compte que, a tots els materials on inclogueu una marca del
CLÍNIC, heu d’especificar “A FAVOR DE” (fer esment al projecte al que va dirigit, si és el cas),
amb el ben entès que no es podrà realitzar cap canvi que afecti al logotip, imatge ni marca
“CLÍNIC”. Es podrà ajustar la mida dels logotips, sempre i quan es mantinguin les proporcions.
Amb caràcter general, l’autorització d’ús de la marca CLÍNIC s’atorgarà per aquelles activitats
que:
•

L’ús no perjudiqui ni danyi el valor de la marca CLÍNIC.

•

L’ús de la marca no atempti contra els principis o la reputació del CLÍNIC o de tercers.

•

L’ús de la marca CLÍNIC ha de ser èticament correcte i conforme a dret, i no es pugui
relacionar amb cap activitat il·lícita.

En qualsevol cas, a les vostres peces gràfiques i a la difusió que feu de l’activitat, agrairem
que tingueu en compte el nostre compromís ètic, així com els valors d’hàbits de vida
saludable.
4.

Activitats de risc
El CLÍNIC no pot proporcionar cobertura d'assegurança de responsabilitat civil a les
activitats de captació de fons ni als promotors.
Assegureu-vos d’identificar si hi ha riscos en l’activitat que esteu organitzant per prevenir-los
i prendre mesures adequades, si és el cas.
Les accions de captació de fons que impliquen activitats que tenen un alt nivell de risc només
es poden aprovar com una activitat de captació de fons CLÍNIC si el promotor proporciona
evidència d'assegurança de responsabilitat civil per cobrir a la pròpia organització i als seus
participants.

5.

Recomanacions a tenir en compte
És important assegurar-vos que la vostra iniciativa, a més de solidària i exitosa, serà segura
en tots els aspectes. Per això us recomanem que, abans d’organitzar res, contacteu amb
l’administració local que correspongui per informar-vos de qualsevol normativa o qüestió
legal que pugui afectar-la.
En termes generals, a l’hora de planificar l’activitat us recomanem que tingueu en compte:

► Menors d’edat: Si teniu menys de 18 anys necessiteu un pare o tutor per tirar
endavant la vostra iniciativa. Per favor, mostreu-los aquest document i assegureuvos de que teniu el seu consentiment.

► La vostra responsabilitat: Legalment sereu fiduciaris dels fons recaptats i heu de
garantir que totes les donacions i patrocinis del vostre esdeveniment es destinin a
la causa i entitat que informeu als donants i col·laboradors. Demanem que sigueu
3

especialment curosos en aquest aspecte ja que qualsevol incidència al respecte
perjudica directament el nom i la reputació del CLÍNIC.

► Sigueu transparents: Las persones que participaran en la vostra iniciativa confien
en que els diners es destinaran a la causa a la que heu vinculat l’activitat. És
important que el procés sigui absolutament transparent. Informeu de manera
clara com serà el procediment (es destinarà l’import íntegre a la causa? Es
descomptaran les despeses de l’organització? L’import recaptat es repartirà entre
diferents causes solidàries?...).

► Recaptació en espais públics: Si voleu captar fons en un espai públic segurament
necessitareu un permís de l’Administració Local. Informeu-vos.

► Participació massiva: Si teniu previst que participi molta gent informeu-vos de si
necessitareu un permís o mesures especials.

► Menjar i begudes: Si proporcioneu menjar o begudes, cal que ho feu seguint les
normatives legals vigents. Si contracteu un càtering us recomanem que demaneu
una còpia del certificat d'higiene dels aliments i de l'assegurança de responsabilitat
civil.

► Salut i seguretat: Assegureu-vos, si és necessari, que tingueu una cobertura de
primers auxilis adequada al vostre esdeveniment. Si no n’esteu segurs, informeuvos.

► Permisos i llicències: Compte! Algunes activitats necessiten un permís o llicència
especial. Consulteu amb la corresponent autoritat local per saber si en necessiteu
una per la vostra i, si és el cas, gestioneu-ho.

► Teniu previst que assisteixin o participin menors d’edat? És important que tingueu
en compte:
- No feu fotos a menors de 16 anys sense el consentiment dels seus pares o
tutors
- Els menors de 16 anys no poden participar en una rifa
- Els menors de 16 anys necessiten el permís dels seus pares o tutors per
participar en una acció de captació de fons

► Dades personals: Tingueu en compte que per poder comunicar amb qui sigui, si
recolliu les seves dades o ens les proporcioneu a nosaltres és necessari el seu
consentiment per poder contactar-hi o enviar-los informació. Si teniu dubtes
contacteu-nos i us informarem.

► Sobre l’ús d’imatges: Assegureu-vos de que podeu utilitzar les imatges per fer-les
públiques, especialment si es tracta de menors.
6.

En què us podem ajudar?
Volem ajudar-vos a assegurar que la vostra iniciativa sigui un èxit. Per això, a banda
d’acompanyar-vos i donar-vos suport sempre que puguem, us ajudarem amb:
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► Acord de col·laboració: Si en ho sol·liciteu, subscriurem un acord de col·laboració
que us servirà de garantia i us ajudarà a obrir portes si teniu pensat buscar
patrocinis i col·laboracions.

► Informació científica: Aportarem la informació que necessiteu per comunicar millor
el projecte solidari als participants i col·laboradors de la vostra activitat

► Logos: Proporcionarem els logotips CLÍNIC per fer-ne ús en els vostres materials
gràfics i difusió (sempre que es faci sota els termes que donem a conèixer a
l’apartat “Ús de la marca”).

► Captació on-line: Si ho voleu, podeu acompanyar a la vostra activitat de captació
amb una acció de micromecenatge OnLine. La Fundació Clínic té un acord amb la
plataforma web de crowdfunding migranodearena.org on podeu obrir el vostre
propi repte a favor nostre. Consulteu-nos i us ajudarem.

► Comunicació: Proporcioneu-nos el vostre logotip, informació i fotografies. Farem
difusió de la vostra activitat a través de les nostres webs i xarxes socials.

► Certificat fiscal i comptables: Emetrem el corresponent certificat fiscal de donatiu
(en el cas de les aportacions a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica). En el
cas de recaptació online el certificat l’emet la mateixa plataforma. Per
contribucions de materials en espècie emetrem la factura corresponent
especificant la destinació.

► Carta d’agraïment institucional: Us farem arribar una carta institucional d’agraïment
en reconeixement del que heu aconseguit que us servirà de garantia davant els
vostres col·laboradors.
Tingueu en compte que, si bé us donarem suport en tot el que estigui dins de les nostres
possibilitats, el Clínic no disposa de personal per atendre els aspectes organitzatius ni es pot
fer càrrec de les despeses que originin l’organització de la vostra activitat.
També que, malgrat la nostra voluntat d’assistir a tots els esdeveniments organitzats a favor
de l’Hospital Clínic, no sempre ens és possible fer-ho i no podem garantir la nostra presència
a l’activitat. Si creieu que és necessària, feu-nos-ho saber amb la màxima antelació possible
per intentar donar-vos resposta.
7.

Com fer-nos arribar la recaptació
Podeu fer-nos arribar els fons recaptats mitjançant transferència bancària fent l’ingrés als
següents comptes corrents, en funció de si el donatiu va adreçat a finalitats assistencials o de
recerca:
En PROJECTES ASSISTENCIALS,
a favor de l’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
c/c de “La Caixa” IBAN ES28 2100 3675 7622 0020 5995
En PROJECTES DE RECERCA,
a favor de la FUNDACIÓ CLÍNIC PER LA RECERCA BIOMÈDICA
c/c de “La Caixa” IBAN ES18 2100 0811 7102 0101 3071

5

A l’ingrés identifiqueu el nom de l’activitat que ens ajudarà a localitzar-lo de manera senzilla.
En compliment de la legislació actual, i per poder gestionar i fer-vos arribar el certificat fiscal
de donatiu corresponent (per als donatius a favor de la Fundació Clínic per a la Recerca
Biomèdica), és imprescindible i agrairem que ens feu arribar per correu electrònic a
mecenatge@clinic.cat la següent informació:
•

El comprovant del donatiu

•

Projecte de destí de l’aportació

•

El nom complet

•

El NIF o el número de passaport

•

L’ adreça fiscal

En el cas de donacions en espècie, poseu-vos en contacte amb el nostre departament de
Mecenatge.
Si voleu agrair alguna donació o col·laboració en l’ajut d’organitzar l’activitat a alguna
persona o empresa en particular, o fer lliurament de d’un xec simbòlic amb fotografia, feunos-ho saber.

Gràcies!!
PEL VOSTRE SUPORT I COL·LABORACIÓ
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Fitxa PROPOSTA D’INICIATIVA SOLIDÀRIA
Empleneu aquest formulari, signeu-lo i lliureu-lo en mà a l’ÀREA DE MECENATGE (c/Rosselló, 149-153 de
Barcelona) o via mail a mecenatge@clinic.ub.es. Gràcies.
SOBRE LA PERSONA O ENTITAT ORGANITZADORA
Entitat/persona que organitza
Persona de contacte
Adreça

Telèfon

EMail

Web/blog/XXSS

SOBRE LA INICIATIVA SOLIDÀRIA
Nom iniciativa
Destí de la recaptació
Data i hora /Període
Lloc
Descripció breu

Previsió nombre participants

Objectiu/previsió de la recaptació

SOBRE L’ÚS DE LA MARCA “CLÍNIC”
Sol·liciteu fer ús de la marca CLÍNIC?
En quins termes?

SI

NO

Qui signa es dóna per assabentat i es compromet a seguir les “Pautes i recomanacions per a l’organització
d’una activitat solidària a favor del CLÍNIC”, tal i com s’estableix en el document que se li ha entregat i que
porta aquest mateix títol.

Data i signatura (qui sol·licita):
La FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA (FCRB) l’informa que tractarà les seves dades amb finalitats de recerca, innovació i docència i les cedirà
únicament en aquells casos legalment exigibles, de conformitat amb l’exposat a l’article 9 del Reglament (UE) 2016/679, i corresponent normativa que el
desenvolupa. Pot exercir els seus drets al Dt. Legal de la FCRB i obtenir-hi una còpia completa de la política de protecció de dades.
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