


Worldcoo
Presentació

Worldcoo és una empresa social que uneix 
a empreses compromeses amb ONG per tal 

de finançar projectes d’alt impacte social

La companyia desenvolupa i implementa diferents
canals de recaptació de fons socials per tal de promoure 
les petites donacions en diferents moments del dia a dia 

de manera ràpida i transparent. 



Worldcoo
Els orígens

Al 2010 el Sergi i l’Aureli funden una ONG. 

L’any 2011 proposen crear un nou canal de 
finançament per a projectes socials.

Al 2012 neix Worldcoo com un nou sistema 
de crowdfunding i, posteriorment, es 
desenvolupen nous canals de recaptació. 

L’any 2018 neix l’Arrodoniment Solidari.



L’Arrodoniment Solidari
Presentació 

A través del sistema de pagament mitjançant TPV, les donacions
es realitzen de manera directa i transparent i es destinen a un
projecte social concret, impulsat per una ONG local o
internacional.

Partners tecnològics

A través de l’Arrodoniment Solidari, tot aquell/a que paga 
amb targeta, pot fer una micro donació i col·laborar amb un 

projecte social de manera senzilla i transparent. 



Fes click a la imatge per veure el vídeo explicatiu. 

L’Arrodoniment Solidari
Presentació  

https://youtu.be/TlD_tH6xNC0
https://youtu.be/TlD_tH6xNC0


11.263.398 139.8744.500

1 DONACIÓ 
CADA SEGON

Worldcoo
Resultats 2020

DONACIONS 
REBUDES

BENEFICIARIS 
DIRECTES

ESTABLIMENTS OFEREIXEN 
L’ARRODONIMENT



Worldcoo finança projectes
No ONGs

Worldcoo té acords de col·laboració amb prop de 500 ONGs de tot el món.

Worldcoo s’encarrega de preparar una proposta de diferents projectes socials per cada cadena companyia
comercial, basada amb els seus valors i àrees de negoci. Junts treballen per tal d’establir un calendari amb les
diferents campanyes socials que s’oferiran als clients.

7 categories de projectes:
Salut – Medi ambient – Educació –

Pobresa i Alimentació – Aigua i 
Energia – Desastres Naturals –

Drets Humans 



Col·laboració amb ONGs
Algunes entitats col·laboradores



Abans de firmar un acord de col·laboració, es valida que les organitzacions compleixin els següents requisits:

Legalitat
Tenir a la página web un apartat amb la política de 
protecció de dades que compleixi amb la normativa 
vigent i poder emetre certificats de deducció fiscal.

Sostenibilitat
Tenir un mínim de 3 anys des de la seva
constitució i asegurar que la seva activitat és
sostenible en un futur.

Comunicació
Tenir la pàgina web actualitzada i profesional.

Estar present a les xarxes socials i tenir activitat
recent i pertinent..

Organització
Compartir informació sobre la fundació, 

estatuts, òrgans de govern i equip.

Credibilitat
Estar registrada i reconeguda com a 

organització sense ànim de lucre i 
d’utilitat pública

Transparència
Publicar anualment les memòries a la pàgina web i 
realizar una auditoria comptable anual.

Col·laboració amb ONGs
Screening



Worldcoo s’encarrega de preparar una proposta de diferents projectes socials per a cada compañía, basant-se
amb els seus valors i àrees de negoci. Junts treballen per establir un calendari amb les diferents campanyes
socials que s’oferirà als clients i clientes.
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MARÇ

Inclusió escolar 
persones amb 
Síndrome de 

Down

A Catalunya, hi ha 
més de 6.000 
persones amb 

síndrome de down

ABRIL

Investigació com a eina per protegir-nos del 
coronavirus

MAIG SETEMBRE

Assistència a 
persones amb 

un trastorn 
cognitiu o 
demència

A Catalunya hi ha 
86.000 persones 
amb demència

Atenció a les 
famílies amb 
problemes 
d’habitatge

La taxa de risc de 
pobresa  a Catalunya 
és superior al 20,0%

OCTUBRE NOVEMBRE

Investigació 
sobre la 
leucèmia 
infantil

La leucèmia és el 
càncer infantil més 
freqüent, suposa el 
30% dels càncers 

pediàtrics, uns 300 
nous casos l’any a 
l’Estat espanyol. 

DESEMBREAGOST

Construcció de 
cases per 
famílies a 

l’Índia

Milers de persones a 
l’Índia viuen al carrer 

o en condicions 
precàries exposats a 

malalties i 
innundacions 

JUNY JULIOL

Campaments 
d’estiu per  

nens i nenes en 
risc d’exclusió

385.600 nens i 
nenes viuen en risc 

de pobresa a 
Cataluña

GENER

Habitatge per a 
dones sense 

llar

A Catalunya hi ha 
12.000 persones 

sense llar, a 
Barcelona 3.000

FEBRER

Oci infantil per 
menors amb 

càncer

A Catalunya es 
diagnostiquen entre 

170 i 200 casos nous 
de càncer infantil 

anuals (0-14 anys)

Rehabilitació a 
joves amb EM 
per frenar la 

malaltia

L'esclerosi múltiple és 
una malaltia 

neurològica que 
afecta 9.000 

persones a Catalunya 
i la majoria tenen 

menys de 35 anys. 

A L'aparició del nou coronavirus SARS-CoV-2 representa una gran 
amenaça per a la salut pública a nivell mundial, i ha estat declarat 

pandèmia recentment per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Ejemplo ilustrativo – calendario bonpreu 2020

Col·laboració amb ONGs
Gestió



OBJETIVO 
CONSEGUIDO

LANZAMIENTO DEL 
PROYECTO

CAPTACIÓN DE 
FONDOS

100%
FINANCIADO

FINANCIACIÓN 
DEL PROYECTO

INFORME 
FINAL

PAGO Y 
FACTURACIÓN

Lanzamiento de la campaña 
previa aprobación de 

contenidos por parte de la 
ONG

Inicio del periodo de captación. 
Los clientes podrán realizar sus 

contribuciones solidarias

Consecución del 
objetivo económico

establecido

Envío del informe final y 
pago del 50% restante

Pago del 50% y envío de 
la factura (12% del total 

financiado)

Worldcoo prepara les propostes elabora campanyes sol·licitant el mínim esforç de gestió i comunicació a la
ONG. Parteix sempre de la informació facilitada i valida tots els continguts abans de publicar-los.

Gestió de campanyes:

Col·laboració amb ONGs
Campanyes



Arrodoniment Solidari
Companyies



Arrodoniment Solidari
Companyies



L’Arrodoniment Solidari
Viena



L’Arrodoniment Solidari
Bonpreu



L’Arrodoniment Solidari
Wala



L’Arrodoniment Solidari
Correos



B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 
La comunicació dels nostres projectes
Element clau a Worldcoo



B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 
La comunicació dels projectes
Element clau a Worldcoo

Punt de venta



B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 
La comunicació dels projectes
Element clau a Worldcoo

Entorn online

https://www.youtube.com/watch?v=uodBHq2Y2mc
https://www.youtube.com/watch?v=uodBHq2Y2mc
https://www.youtube.com/watch?v=C3k9sogVTec
https://www.youtube.com/watch?v=C3k9sogVTec


B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 
La comunicació dels projectes
Element clau a Worldcoo

Formació personal de caixa



B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 
La comunicació dels projectes
Element clau a Worldcoo

Premsa i RRPP



La comunicació dels projectes
Element clau a Worldcoo

Premsa i RRPP



Model de negoci
de Worldcoo

100%
of funds go to 

the NGO

€1
Donation

Services 
invoice

1. Worldcoo rep les donacions 
realitzades al seu compte bancari 

directament del sistema de 
donacions dels TPV. 

2. Un cop s’assoleix l’objectiu 
econòmic establert, Worldcoo

transfereix els fons rebuts 
íntegrament a la ONG 

corresponent.

3. En concepte de prestació de 
serveis, l’entitat social paga a 

Worldcoo entre un 6% i un 12% 
del total finançat. 



Worldcoo
En xifres

28.129.342
DONACIONS 
REBUDES

546.704
BENEFICIARIS 
DIRECTES

530
PROJECTES
FINANÇATS

Juny 2021

RECAPTATS 
DIÀRIAMENT

€6.0004.600
ESTABLIMENTS OFEREIXEN 
L’ARRODONIMENT SOLIDARI

1 DONACIÓ
CADA SEGON



B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 
Què s’ha dit
Sobre Worldcoo

L’Arrodoniment Solidari és un format molt interessant i

engrescador. S’allunya de les modalitats convencionals

d’aportar cada mes una determinada quota a un projecte

concret i dóna llibertat a l’usuari per fer-ho quan ell o ella

desitja. 

És també una manera de democratitzar la participació en

les causes socials, ja que la quantitat aportada està a l’abast

de tothom.

— Pau Gasol, 

Jugador de la NBA i Co-Fundador de la Gasol Foundation 

“



B.1)  DISTINTIU SEGELL “ESTABLIMENT SOLIDARI” 

L’Arrodoniment Solidari és una iniciativa molt bona 

perquè amb poc esforç una persona sent que està

participant en una bona causa. Trobo que és molt més

interessant, en una societat madura i conscient, 

col·laborar en aquest tipus de causa. I, pel que fa als

valors, diu molt més de l’empresa que hi està implicada i 

de la societat que hi participa.

Es tracta d’un regal per a ambdues parts, que saps que té 

una utilitat i que a la llarga et pot ajudar a tu mateix. Una 

inversió amb bona causa.

— Cristina Maragall,

Portaveu de la Fundació Pasqual Maragall

Què s’ha dit
Sobre Worldcoo

“



Gràcies


