
 

 

 
BASES PER AL PATROCINI DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNITATS 
DE REGANTS (ACATCOR) 
 
 
Que és l’Associació Catalana de Comunitats de Regan ts ? 
 
L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (en endavant ACATCOR), és una  
associació amb personalitat jurídica pròpia, que es va constituir l’any 2014 amb 38 
comunitats de regants com a sòcies fundadores. Actualment hi ha 44 comunitats 
associades, les quals representen a més del 65% de la superfície de regadiu de 
Catalunya. 
 
 
Quins són els Objectius i les Finalitats d’ACATCOR ? 
 
El principal objectiu d’ACATCOR, es agrupar a totes les comunitats de regants, 
sindicats de reg, juntes de propietaris, agrupacions de regants, sindicats centrals 
d’usuaris d’aigües, unions de regants, SAT, col·lectivitats de regants, 
concessionàries d’aigües de regadiu.... de Catalunya, per tal, entre tots, d’aconseguir 
un estalvi en el seu funcionament i intercanviar idees, projectes i accions que afectin 
la seva millora i la dels regadius de Catalunya. 
 
Les finalitats principals d’ACATCOR són: 
 

- L’estalvi en la gestió, aprofitant l’economia d’escala que permet el fet d’estar  
associats. 

 
- L’assessorament i la defensa dels interessos dels seus associats, davant de 
diferents qüestions relacionades amb el regadiu. 

 
- Millorar la transferència de coneixement i informació en temes de distribució 
eficient de l’aigua de reg, així com en temes legals, tècnics i administratius. 

 
- La representativitat davant d’organismes de l’Administració i la societat civil. 

 
 
Quina és la seva representativitat en el territori ? 
 
La Junta Directiva d’ACATCOR, està formada per una representació territorial en 
funció de la importància de les superfícies de regadiu que representa. Aquesta 
representació esta subdividida en les demarcacions de Barcelona i Catalunya 
Central, Girona, Lleida, Alt Pirineu, Tarragona i Terres de l’Ebre. 
 
El treball en el sí d’ACATCOR, és el de cohesionar les diferents problemàtiques 
territorials que existeixen, i d’aquesta manera poder donar respostes úniques i amb 
més força que no pas actuant d’una forma individualitzada. 



 

 

 
                                                                                                                
 
                                                                                                                         

 

ACATCOR s’organitza a nivell territorial a través de les anomenades Taules del Reg, 
en les quals es recullen i debaten consultes i problemes que posteriorment es 
traslladen, per la seva defensa i concreció, a l’Associació.  
 
 
On s’ubica ACATCOR ? 
 
ACATCOR té la seva seu a l’Oficina del Regant que, a la seva vegada, està ubicada 
a l’Escola Agrària de Tàrrega.  
 
ACATCOR compta amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) i d’Infraestructures.cat per tirar endavant l’Associació fins a la 
seva total autonomia.  
 
 
De quins Recursos Humans i Materials en disposa ACA TCOR ? 
 
ACATCOR no disposa de recursos humans propis, i tampoc les comunitats de 
regants al dia d’avui associades ( 44 comunitats de regants), aporten cap quota a 
l’Associació. 
 
Per aquest any 2015 i pel proper 2016, ACATCOR preveu unes despeses totals per 
tal de garantir un funcionament correcte que pugui donar resposta a l’objectiu i 
finalitats abans exposades, de 26.000€. 
 
Aquest pressupost total inclou: pagaments a professionals externs, serveis bàsics pel 
seu funcionament, lloguer de la seu, despeses corrents de funcionament, despeses 
de representació, despeses diverses i imprevistos.  
 
El desglossament pressupostari de tots aquests conceptes, és el que s’inclou com 
annex a aquest document.  
 
En aquest pressupost es valoren totes les despeses, i per tant s’inclouen aquelles 
que se’n fa càrrec el DARP, com poden ser el lloguer de la seu, els serveis bàsics 
d’aigua, llum, telèfon i personal propi de l’Oficina del Regant i les que se’n fa càrrec 
Infraestructures.cat, com poden ser el domini i hosting web, el manteniment de la 
web i l’Assessor jurídic.  
 
Per la resta de despeses que s’inclouen en el pressupost, és pel que es proposa el 
següent Pla de Patrocini per les entitats que es vulguin incorporar com a “Partners” 
de l’ACATCOR. 
 
 



 

 

Quin és el Pla de Patrocini que es proposa per ACAT COR ? 
 
Per les entitats públiques i privades que es vulguin vincular com a patrocinadors i 
col·laboradors a ACATCOR, es proposen les següents opcions: 
 
Grans Patrocinadors: 

 
- Una aportació anual de 2.500 €. 
 

Patrocinadors: 
 
-  Una aportació anual de 1.000 €. 

 
Col·laboradors: 

 
-  Una aportació anual de 500 €. 

 
 
Quines seran les contraprestacions pels Patrocinado rs/Col·laboradors 
d’ACATCOR ? 
 
L’entitat, pública o privada, que es vulgui integrar com a Patrocinador i Col·laborador 
d’ACATCOR, tindrà les següents contraprestacions: 
 
Grans Patrocinadors: 

 
- Opció de participar amb preferència dins d’un termini fixat en els actes 
anuals de la Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya, celebració 
del Dia Mundial de l’Aigua, en l’espai de l’Illa del Reg en el marc de la Fira 
de Sant Miquel de Lleida, i en tots aquells actes, jornades, seminaris, etc. 
que es portin a terme, i que serveixin per difondre l’ACATCOR i la seva 
implicació en l’ús sostenible i eficient de l’aigua, amb participació en les 
despeses d’organització. 
 
- Difusió de comunicacions a totes les comunitats de regants associades, 
dels productes dels Grans Patrocinadors a través dels canals de 
l’ACATCOR. 
 
- Inserció del logotip en les comunicacions d’ACATCOR als associats per 
via digital. El logotip pot actuar com a enllaç amb la informació/web que el 
Gran Patrocinador faciliti. 
 
- Disposar d’un espai a la web d’ACATCOR per inserir un “banner” 
publicitari. 
 
- Es podrà visualitzar el logotip del patrocinador a la part inferior dels 
accessos directes de la web, en l’espai “Grans Patrocinadors”. Aquest 
logotip actuarà com enllaç a l’espai web del Gran Patrocinador. 
 



 

 

- Visualització del logotip en tots els actes que organitzi l’ACATCOR i 
participi en les despeses d’organització el Gran Patrocinador. 
 

Patrocinadors: 
 
- Opció de participar amb preferència dins d’un termini fixat en tots 
aquells actes, jornades, seminaris, etc. que es portin a terme, i que 
serveixin per difondre l’ACATCOR i la seva implicació en l’ús sostenible i 
eficient de l’aigua, amb participació en les despeses d’organització. 
 
- Inserció del logotip en les comunicacions d’ACATCOR als associats per 
via digital. El logotip pot actuar com a enllaç amb la informació/web que el 
Patrocinador faciliti. 
 
- Es podrà visualitzar el logotip del Patrocinador a la part inferior dels 
accessos directes de la web, en l’espai “Patrocinadors”. Aquest logotip 
actuarà com enllaç a l’espai web del Patrocinador. 
 
- Visualització del logotip en tots els actes que organitzi l’ACATCOR i 
participi en les despeses d’organització el Patrocinador. 
 

Col·laboradors: 
 
- Es podrà visualitzar el logotip del Col·laborador a la part inferior dels 
accessos directes de la web, en l’espai “Col·laboradors”. Aquest logotip 
actuarà com enllaç a l’espai web del Col·laborador. 
 
- Opció de participar en tots aquells actes, jornades, seminaris, etc. que 
es portin a terme, i que serveixin per difondre l’ACATCOR i la seva 
implicació en l’ús sostenible i eficient de l’aigua, amb participació en les 
despeses d’organització. 
 
- Visualització del logotip en tots els actes que organitzi l’ACATCOR i 
participi en les despeses d’organització el Col·laborador. 
 

 
Com es materialitzarà aquest Patrocini/col·laboraci ó ? 
 
ACATCOR i l’Entitat patrocinadora o col·laboradora, establiran un conveni de 
col·laboració en el qual es concretaran els aspectes dels serveis i contraprestacions 
d’ambdues parts, en el marc de les presents Bases per al patrocini. 
 
Per tal de donar estabilitat al patrocini i col·laboració, el Conveni haurà de preveure 
una durada mínima de 4 anys, que podrà prorrogar-se automàticament per terminis 
d’igual durada, sempre i quant una de les parts no el denunciï amb antelació. 
 
 
Tàrrega, 23 de novembre de 2015 


