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BEGUES RUGBI CLUB 
 

 

CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE BEGUES RUGBI CLUB I PATROCINADOR  

 
 
A Begues, dia ____ de __________ del _____. 
 
 

REUNITS 
 
 
PER UNA PART: ________________________________________________, 
domiciliat a _____________________, carrer ___________________________, 
C.P.  ______  amb D.N.I. ___________ com a representant de la empresa 
______________________________, domiciliada a __________________, 
carrer _______________________________, C.P. ______________ telèfon 
_______________ i E-mail _____________________. 
 
 
I PER ALTRE, ____________________________________________, com a 
representant  del RUGBI BEGUES CLUB. 
 
 

EXPOSEN 
 
 
Que ambdues parts estan interessades en  reunir els requisits i condicions per a 
ells establerts, de comú acord, convenen a subscriure el present document, 
d'acord amb les següents: 
 
 

CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA.- El present acord tindrà una duració de  dos anys començant la seva 
vigència el dia ___ de __________ del _____ i finalitzant el cap de dos anys 
després de la signatura del contracte.  Ambdues parts, de comú acord, podran 
prorrogar el mateix, per una duració determinada, mitjançant acords successius, 
abans o després del venciment de la data pactada.  
 
SEGONA.- L'empresa, mitjançant el present acord, es compromet a facilitar a 
l'equip l'ajuda econòmica corresponent a la quantitat de _______________ 
anuals. 
 
TERCERA: - L’empresa col·laboradora facilitarà l’anagrama al club per tal de 
poder donar-li l’ús acordat. 
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CUARTA :- El club, es compromet a participar en totes les competicions o 
activitats esportives i proves en què el club consideri oportunes, dins dels límits 
establerts per la reglamentació tècnica.  
 
CINQUENA.- Seleccionar l’opció corresponent al interessat: 

Opció 1:  El club es compromet a portar l'anagrama de l'empresa en la 
seva equipació a la posició acordada corresponent a la posició número ____  
situada a la peça de roba ___________ a la part ________________. 

Opció 2:  El club es compromet a portar l’anagrama de l’empresa a les 
pilotes, utilitzades tant pels entrenament com pels partits. 

Opció 3:  El club es compromet en la instal·lació d’un cartell publicitari, 
amb unes mides de __________. L’empresa interessada es farà càrrec d’un 
import de 50 € el primer any, corresponent a la fabricació del cartell. 
 
SISENA.- El club disposarà de dues còpies d'aquest document, cada una de les 
quals serà lliurada a cada una de les dues parts afectades.  
 
SETENA.-  En tot el no pactat, previst en el present compromís, o dubtes que 
puguin sorgir, ambdues parts es comprometen a trobar solució d’una manera 
equilibrada i/o modificar el present contracte si fos necessari. 
 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen, el present document en lloc i 
data indicat a l'encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Signatura i segell de l'empresa) (Signatura i segell del Club) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en virtut del què es disposa en l'article 1.2 55 del Codi Civil, ambdues parts poden establir els  
pactes, clàusules i condicions que tinguin per conv enient en el present document, sempre que no 
siguin contraris a la legalitat vigent i a la norma tiva tècnic-esportiva del Begues Rugbi Club i de la  
Federació Catalana de Rugbi. 
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ANNEX 
 
 

INTROUDCCIÓ AL RUGBI 
 

 
El rugbi és un esport d'equip, un joc on el tot suma més que les parts, on 15 
sumen 20, i 1 resta 10, en el qual el "nosaltres" està per sobre del "jo". 
 
Després de començar amb el valor dels valors, aquell que aglutina tots els altres 
-el respecte-, és el torn de -la humilitat-, el valor que fa dels rugbiers bones 
persones tant dintre com fora del camp. 
 
-Humilitat-, el jugador de rugbi s'adona que necessita als seus companys per 
assolir els mateixos objectius, i d'intentar destacar per sobre d'ells o jugar sense 
comptar amb ells només té una conseqüència: la pèrdua del partit . 
 
En un esport tan obert com el rugbi, on hi ha un lloc per a tots, tot jugador té 
unes virtuts per a diferents posicions i funcions dins del camp, per això el resultat 
depèn de l'esforç de tots, de la suma de virtuts, i no del que més virtuts tingui. 
 
 

ESPONSORITZACIÓ 
 

 
L'esponsorització d'un equip esportiu és una estratègia emergent de 
comunicació empresarial, i per a aquelles empreses o institucions que vulguin 
rendibilitzar les seves inversions, és una de les eines més valuoses per al 
disseny de qualsevol estratègia de màrqueting en els nostres dies.  
A través del patrocini esportiu es fomenta la trobada entre l’espònsor i 
l'esportista, per al desenvolupament de la cultura esportiva, convertint-se el 
esportista en interlocutor entre l'empresa i el gran públic, el que associa l'èxit 
esportiu a l'èxit empresarial. 
 
 

DESGRAVACIONS FISCALS 
 
 
L’empresa patrocinadora, en qualsevol de les categories, podrà declarar 
l'activitat d'interès social, acollint-se a les desgravacions fiscals que ordena la llei 
“Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.  
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CATEGORIES DE PATROCINI 
 
Les categories de patrocini establertes son els següents: 
 

Número  Peça Part  Cost/Any  
1 Samarreta 1 Davantera - Centre 800€ 
2 Samarreta 1 Posterior - Inferior 600€ 

3.1 Pantaló Posterior – Esquerra 300€ 
3.2 Pantaló Posterior – Dreta 300€ 
4 Pantaló Davantera – Dreta 300€ 
5 Pantaló Davantera – Esquerra 300€ 
6  Samarreta 1  Màniga – Dreta – Superior 300€ 
7  Samarreta 1  Màniga – Dreta – Inferior 300€ 
8 Samarreta 1 Màniga – Esquerra – Superior 300€ 
9 Samarreta 1 Màniga – Esquerra – Inferior 300€ 
10 Samarreta 1 Posterior - Superior 400€ 
11 Mitgetes Davantera - Ambdues 250€ 
12 Samarreta 2 Davantera - Centre 800€ 
13 Samarreta 2 Posterior - Inferior 600€ 
14  Samarreta 2  Màniga – Dreta – Superior 300€ 
15  Samarreta 2  Màniga – Dreta – Inferior 300€ 
16 Samarreta 2 Màniga – Esquerra – Superior 300€ 
17 Samarreta 2 Màniga – Esquerra – Inferior 300€ 
18 Samarreta 2 Posterior - Superior 400€ 
# Polo -  
# Xandal -  

 
Descri pció  Unitats  Cost/Any  

Pilotes 30 400 
Cartell publicitari 1 200 

 
Descripció gràfica categories de patrocini: 

 


