


Catalunya està organitzada

en 7 regions sanitàries.

Aquesta mateixa

organització és la que

tenen el BST i la Federació

Catalana de Donants de 

Sang. 
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Xarxa de Donants de Sang de Catalunya

I les persones donants



El Banc de Sang i Teixits és una empresa pública del Departament de

Salut de la Generalitat de Catalunya, creada al març de 1995, que té

com a missió garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits a

Catalunya.

És un centre de referència en immunologia diagnòstica i en el

desenvolupament de teràpies avançades.

Hi ha un únic BST per a tot Catalunya i interacciona permanentment amb

la Federació Catalana de Donanants de Sang i amb les Associacions de

Donants de Sang.



La FCDS, fundada al setembre de 1988, és una entitat que fomenta la donació

voluntària i altruista de sang i plasma a Catalunya.

L’octubre de 2012 va ser declarada d’Utilitat Pública, és una entitat constituïda

per assolir una finalitat d’interès general.

És el nexe entre el Banc de Sang i Teixits i les Associacions de Donants de Sang de

Catalunya.

Les seves funcions socials són:

• Divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per assolir una

conscienciació ètica i responsable sobre la donació de sang.

• Promocionar la donació de sang, plasma i òrgans fins arribar a l'autosuficiència, de

manera altruista i voluntària.

• Conscienciar la població que la donació de sang és responsabilitat de tots els

ciutadans.
• Captar nous donants (especialment joves) i fidelitzar els actuals.

Què és la Federació Catalana de Donants de Sang



La FCDS està formada per 35 associacions de donants de sang arreu del territori

de Catalunya.

La FCDS és l’enllaç entre el BST i les 35 Associacions de Donants de Catalunya,

vetlla pel seu bon funcionament i són presents a més de 700 municipis on es fan

campanyes de donació de sang i plasma, en les diferents comarques de Catalunya,

aportant el seu granet d’arena.

Què és la Federació Catalana de Donants de Sang





Són organitzacions dinàmiques que sorgeixen de la societat civil, formades per

persones voluntàries (delegats/des), amb l’objectiu principal de promoure la

donació de sang i plasma fent-ne la divulgació necessària mitjançant conferències,

reunions informatives, per aconseguir els components sanguinis necessaris per

mantenir l’activitat assistencial de la sanitat catalana.

A Catalunya, cada dia fan falta 1.000 donacions, per garantir el correcte tractament

de pacients amb càncer, malalts crònics o pacients que requereixen intervencions

quirúrgiques. Per això es col·labora amb el BST, que és qui coneix la necessitat en

tot moment i és el responsable de l’obtenció i el subministrament de la sang i dels

productes sanguinis que se’n deriven.

Associacions de Donants de Sang
Què són?



Ajudar el BST en les campanyes de donació que es fan a les respectives

comarques i els centres fixos e donació que són els hospitals: Ajudant amb el

formulari, el refrigeri però sempre sota les directrius de l’èquip tècnic del BST.

Fer difusió de la importància que tenen les donacions de sang i plasma:

fulletons, radio, tv locals, premsa, xarxes socials, cartelleria, anant a les escoles per

facilitar que cada cop més escoles puguin formar part del programa d’Aprenentatge i

Servei impartit pel BST.

Fer de nexe entre el BST i les entitats-organismes-escoles del seu àmbit

d’actuació: Ajuntaments (penjar i despenjar pancartes, ocupació de l’espai públic,

locals de donació) Escoles-Instituts: per facilitar que cada vegada més escoles

formin part del programa Aprenentatge Servei (APS) que imparteixen les promotores

i promotors del BST.

Associacions de Donants de Sang
Què fan?



Com es gestionen les Associacions de Donants de Sang?

Gestions i documentació oficial a tenir en compte
(Entitats Jurídiques – Departament de justícia)

• ESTATUTS que regulen la seva activitat i que han d’estar adaptats a la llei vigent i

qualsevol modificació degudament inscrita a Entitats Jurídiques.

• JUNTA DIRECTIVA

Ha d’estar degudament inscrita a Entitats Jurídiques

(Dept. de Justícia) i SEMPRE HA D’ESTAR VIGENT. 

http://justicia.gencat.cat/ca/contacte/

La renovació de la inscripció ha d’estar d’acord amb el protocol de renovació i 

periodicitat marcats en els Estatuts de la vostra associació.
(el certificat de càrrecs mostra al costat de cada càrrec la data de renovació)

Altres motius per renovar la inscripció poden ser motivades per 

• Canvi d’algun component dels càrrecs de la junta directiva

• Canvi de l’adreça social de l’associació



CÀRREC

NOM I COGNOMS

DNI

DATA A RENOVAR 

CÀRREC

NOM I COGNOMS

DNI

DATA A RENOVAR 

Document oficial d’inscripció de

components d’una junta directiva

a Entitats Jurídiques



Com es gestionen les Associacions de Donants de Sang?

Gestions i documentació oficial a tenir en compte

• NIF (FORMAT NOU)

• CERTIFICAT DIGITAL COM A REPRESENTANT D’ENTITAT JURÍDICA

• DOCUMENTACIÓ OFICIAL VIGENT DE L’ASSOCIACIÓ A L’ENTITAT BANCÀRIA

• REUNIONS JUNTA DIRECTIVA (com marquen els vostres estatuts)

• ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ, com marquem els vostres estatuts.



Gestions i documentació en vers la FCDS?

• BASE DE DADES DE TOTES LES PERSONES DELEGADES I VOLUNTÀRIES

S’ha de tenir al dia i enviar-la a la FCDS (assegurança)

Per què utilitza la FCDS les vostres bases de dades?

• Per enviar correus electrònics per col·laborar en les campanyes del BST

• Per renovar anualment la pòlissa d’assegurança

• Per convidar-vos al DMDS / Simposi d’activitats i altres activitats

Base de dades sempre actualitzada

Per aquest motiu és molt important que ens notifiqueu qualsevol canvi en la

composició de la vostra associació.

Necessitem saber les dades de totes les persones que col·laboren amb la vostra

associació, no només les que formen part de la junta directiva.

Tothom que hi col·labora ja sigui de manera habitual o esporàdica forma part

d’aquesta gran família i és molt important per a nosaltres.



• CARNETS de totes les persones que formen l’associació (Junta directiva,

persones delegades i persones voluntàries)

Heu d’enviar una foto tipus carnet i treurem les dades de la base de dades.

Gestions i documentació en vers la FCDS?



• PROPOSTA D’ACTIVITATS

• AUTORITZACIÓ/JUSTIFICACIÓ DE DESPESES

• MONUMENTS ALS DONANTS DE SANG de la FCDS

Gestions i documentació en vers la FCDS?



ENTITAT BANCÀRIA i N° IBAN ENTITAT BANCÀRIA i N° IBAN 

ASSOCIACIONS: QUE NO DISPOSEN DE COMPTE BANCARI

Envieu el projecte, ajuntant el pressupost de les activitats/material, 

etc. La factura es farà a nom de la FCDS i la despesa anirà a 

l’Associació.

En aquesta casella podeu indicar el nom de l’entitat bancària  

i el n° IBAN   ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(format per 24 caràcters)

En aquesta casella podeu indicar el nom de l’entitat bancària  

i el n° IBAN   ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(format per 24 caràcters)

ANY 2XXX

• PROPOSTA D’ACTIVITATS: a principi d’any heu d’emplenar la plantilla proposta

d’activitats i fer-la arribar (degudament signada) per email a

federacio@donantsdesang.cat pel seu estudi i aprovació per part de la junta

directiva de la FCDS. Important indicar el voste compte bancari.

mailto:federacio@donantsdesang.cat


• AUTORITZACIÓ/JUSTIFICACIÓ DE DESPESES: cada cop que tingueu una

campanya podeu emplenar el corresponent document i degudament signat l’heu

d’enviar per email o per correu ordinari a la FCDS adjuntant tots els justificants de

pagament TIQUETS-FACTURES, justificació de quilometratge, etc.



MONUMENTS ALS DONANTS DE SANG 

El monument al Donant de Sang és l’agraïment que els ajuntaments i la seva

població fan a tots els donants i col·laboradors en la promoció de les donacions de

sang, plasma, etc.

Ja són més de 100 municipis els que s’han adherit a aquesta iniciativa tot oferint un

lloc del seu municipi i col·laborant econòmicament en la despesa del monument.

La FCDS té un dossier amb un recull de tots ells.

Voleu proposar als ajuntaments de la vostra comarca

si volen col·laborar en aquesta iniciativa ?

• Demaneu data de visita amb l’alcalde/essa o regidor/a i

informeu data a la FCDS (federacio@donantsdesang.cat)

• Des de la FCDS prepararem un dossier i una carta oficial

de sol·licitud del monument que es portarà en mà

directament a l’autoritat corresponent.

mailto:federacio@donantsdesang.cat


• Participar en aquelles activitats i trobades que la FCDS fomenta per totes les

persones que formen part de les 35 associacions de Donants de Sang de

Catalunya.

• Assemblea General de la Federació Catalana de Donants de Sang: que té

lloc a la seu de la FCDS a Barcelona entre maig i juny.

• 14J Dia Mundial del Donant de Sang on rendim homenatge a persones

donants i a entitats col·laboradores amb la donació de sang.

• Simposi Jornada especial on totes les Associacions de Donants de Sang de

Catalunya es troben per poder compartir experiències i on la FCDS amb

col·laboració amb el BST facilita Xerrades i exposicions tècniques que fan

referencia a la donació de sang i plasma.

• Escola Formativa com aquesta de la que esteu participant, on la FCDS vol

oferir formació a les persones, amb diferents tallers

Gestions i documentació en vers la FCDS?



De quines eines disposen les associacions?

Suport tècnic i administratiu per part de la Federació Catalana de Donants de

Sang, podeu fer la vostra consulta contactant federacio@donantsdesang.cat o

trucant al 93 5573591.

Web de la FCDS www.donantsdesang.cat on trobareu tot tipus de notícies i

material digital que podeu utilizar (contes del pardalet, gotes viatgeres i de la

geganta, llibre de monuments)

Material A la FCDS també disposem de material promocional per a repartir a les

maratons i campanyes especials.

Altres ajudes A més a més de la FCDS, altres entitats, ajuntaments, empreses us

poden ajudar amb les seves col·laboracions com: us poden pagar una pancarta o

altre tipus de material, o el refrigeri especial.També us poden fer donació de material

per a regalar als donants de la campanya.

mailto:federacio@donantsdesang.cat
http://www.donantsdesang.cat/


WEB

www.donantsdesang.cat

Ens agrada publicar les vostres activitats 

Totes les activitats de les associacions són molt importants per la 

promoció de la donació de sang. Segur que n’hi ha de molt originals !!!

Feu-nos un petit escrit acompanyat d’un parell de fotografies i la 

publicarem al web de la FCDS !!

Material audiovisual 

Sabeu que al web de la FCDS podeu trobar material audiovisual formatiu 

per ajudar-vos en la vostra tasca? 

www.donantsdesang.cat

Ens agrada publicar les vostres activitats 

Totes les activitats de les associacions són molt importants per la 

promoció de la donació de sang. Segur que n’hi ha de molt originals !!!

Feu-nos un petit escrit acompanyat d’un parell de fotografies i la 

publicarem al web de la FCDS !!

Material audiovisual 
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Interacció amb la Federació Catalana de Donants de Sang
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Contacte 

Fuensanta del Moral

telèfon 972 202 494
federacio@donantsdesang.cat

Contacte 

Fuensanta del Moral
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federacio@donantsdesang.cat

Contacte 

Dolors Vendrell 

telèfon 935 573 591
federacio@donantsdesang.cat

Contacte 
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federacio@donantsdesang.cat

Federació Catalana de Donants de 

Sang

Passeig Taulat, 106-116, 3a

08005 Barcelona 

NIF G17204058

Federació Catalana de Donants de 

Sang
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La teva Associació et 
necessita!

Tu n’ets part fonamental 
de l’engranatge!

Moltes Gràcies!


