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Des de la Fundació el Maresme entenem per 
COL·LABORADOR aquella entitat/empresa que fa alguna 
aportació (servei, acció, econòmica, en espècie, etc.) a 
l’entitat de manera voluntària i desinteressada per fer créixer 
i vincular-se amb la Fundació el Maresme, així com contribuir 
amb la tasca d’integració social i millora de la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca 
del Maresme i de les seves famílies.

En aquest protocol no s’hi inclouen les accions de 
contractació o compra de serveis i/o productes de la Fundació 
ja que aquest perfil es definiria com a client. Evidentment, 
però, es pot donar el cas que una entitat/empresa sigui client 
i col·laborador al mateix temps, amb accions diferents.

A continuació, presentem la categorització entre 
col·laboradors principals i col·laboradors de l’entitat, 
detallant el reconeixement específic per a cada classificació. 



COL·LABORADORS PRINCIPALS

1. Entitats / empreses que fan una cessió patrimonial a la Fundació el Maresme

• Placa en el patrimoni cedit
• Nota de premsa als mitjans de comunicació en l’àmbit d’afectació
• Notícia de la cessió a la pàgina web (escrit i imatge)
• Ressò a les xarxes socials de la Fundació el Maresme
• Logo de l’entitat / empresa a la pàgina web com a col·laborador principal
• Menció com a col·laborador principal a la Memòria anual de l’entitat
• Carta d’agraïment signada pel President del Patronat, la Junta Directiva o el Director General
• Identificatiu col·laborador

2. Entitats / empreses que fan una aportació econòmica o en espècie, que el seu valor en el 
mercat és superior a 3.000€

• Notícia de l’aportació a la pàgina web (escrit i imatge)
• Ressò a les xarxes socials de la Fundació el Maresme
• Logo de l’entitat / empresa a la pàgina web com a col·laborador principal
• Menció com a col·laborador principal a la Memòria anual de l’entitat
• Logo de l’entitat / empresa figurant com a col·laborador en el calendari de l’entitat
• Carta d’agraïment signada pel President del Patronat, la Junta Directiva o el Director General
• Identificatiu col·laborador



COL·LABORADORS

1. Entitats / empreses que fan una aportació econòmica o en espècie, que el seu valor en el 
mercat és inferior a 3.000€

• Logo de l’entitat / empresa a la pàgina web com a col·laborador
• Menció com a col·laborador a la Memòria anual de l’entitat
• Carta d’agraïment signada pel Director General de la Fundació
• Identificatiu col·laborador

2. Entitats / empreses que fan alguna acció concreta de manera espontània o continuada

• Carta d’agraïment signada pel Director General de la Fundació
• Identificatiu col·laborador

3. Entitats / empreses que col•laboren com a espònsors en alguna activitat o projecte en 
concret 

• Logo de l’entitat / empresa present en l’estratègia de comunicació de l’activitat o projecte com 
a espònsor col·laborador (pancarta, cartell, calendari, tríptic, díptic, flyer...)  

• Carta d’agraïment signada pel Director General de la Fundació
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