
 

 

CONVENI DE PATROCINI ENTRE … I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNITATS DE 
REGANTS (ACATCOR) 
 
A Tàrrega, el … d… de 201… 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una banda, el Sr. …, amb DNI …, actuant en nom i representació de …, amb NIF … i seu 
social a … (CP …), c/ …, …, en ús de les facultats de representació atorgades en virtut del seu 
càrrec de …  
 
I de l’altra, el Sr. Ramon Carné i Teixidó, amb DNI 40779423D, actuant en nom i 
representació de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMUNITATS DE REGANTS (ACATCOR), 
amb NIF G25784117 i seu social a Tàrrega (CP 25300), Avinguda Tarragona, s/n (Oficina 
del Regant - Escola Agrària), en ús de les facultats de representació atorgades en virtut del 
seu càrrec de President de l’Associació 
 
Ambdues parts manifesten tenir i es reconeixen, mútua i recíprocament, la capacitat legal 
necessària per a atorgar el present Conveni de patrocini, als efectes del qual 
 
 
EXPOSEN 
 
 
I.- 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 més del 65 % de la superfície de regadiu de 
Catalunya. 
 
II.- La principal finalitat d’ACATCOR, es agrupar a totes les comunitats de regants de 
Catalunya, per tal 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. Dins d’aquesta 
finalitat podem distingir quatre eixos principals: 
a).- L’estalvi en la gestió, aprofitant l’economia d’escala que permet el fet d’estar  associats. 
b).- L’assessorament i la defensa dels interessos dels seus associats, davant de diferents 
qüestions relacionades amb el regadiu. 
c).- 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. 
d).- La representativitat davant d’organismes de l’Administració i la societat civil. 
 
III.- ... (Patrocinador/Col·laborador) (orígens, temàtica, realitat actual, presència a Catalunya 

i a l’estranger). 
 
IV.- ... (Patrocinador/Col·laborador) (objecte, finalitats, etc.) 
 



 

 

V.- Que es voluntat de ... donar suport a ACATCOR, com a ... (Gran 

Patrocinador/Patrocinador/Col·laborador) establint una relació de patrocini i col·laboració 
entre ambdues institucions. 
 
 
En conseqüència i de conformitat amb l’exposat anteriorment, les parts creuen convenient 
formalitzar el present Conveni de patrocini i col·laboració en base a les següents 
  
 
CLÀUSULES 
 
 
Primera. Objecte del conveni 
 
El present Conveni té per objecte el patrocini i col·laboració entre ... i ACATCOR per tal de 
potenciar i recolzar, sota aquest marc formal, l’assoliment dels objectius i finalitats 
d’ACATCOR i facilitar a ... a canvi del seu patrocini el donar-se a conèixer i divulgar els seus 
productes entre les comunitats de regants associades a ACATCOR. 
 
 
Segona. Obligacions d’ACATCOR 
  
ACATCOR, atenent a la consideració de ... (Gran Patrocinador/Patrocinador/Col·laborador) 
de ... assumeix el compromís de realitzar les següents actuacions : 
 
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. 

 
 
Tercera. Obligacions de ... 
 
..., atenent a la consideració de ... (Gran Patrocinador/Patrocinador/Col·laborador) 
d’ACATCOR, assumeix el compromís de realitzar les següents actuacions: 
 
Grans Patrocinadors: 

 

- Una aportació anual de 2.500 €. 

 

Patrocinadors: 

 

-  Una aportació anual de 1.000 €. 

 

Col·laboradors: 

 

-  Una aportació anual de 500 €. 

 

(Altres concrets i puntuals que es poguessin afegir en cada perfil) 



 

 

 
... assumirà el compromís de pagament en vers a ACATCOR de l’aportació anual derivada del 
present Conveni, en els termes que es fixen en la següent clàusula. 
 
 
Quarta. Forma, termini i seqüència dels pagaments 
 
El pagament de l’aportació anual s’efectuarà mitjançant transferència bancària, al compte 
corrent de l’ACATCOR, número ... en el termini d’un mes d’ençà la signatura del present 
Conveni. Un cop fet el pagament de l’aportació, ACATCOR emetrà una certificació per deixar 
constància d’aquesta que lliurarà a ... . 
 
 
Cinquena. Entrada en vigor i durada 
 
El present Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva durada serà 
de quatre anys, prorrogables automàticament per períodes d’igual durada, sempre i quant 
una de les parts no el denunciï amb antelació. 
 
 
Sisena.  Terminació i denuncia 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar o deixar sense efecte el present Conveni en 
qualsevol moment. L’incompliment dels acords que s’hi contenen per alguna de les parts, 
facultarà a l’altra per a deixar-lo sense efecte, restant alliberada de les seves obligacions. 
Tanmateix, qualsevol de les parts podrà donar per finalitzat el present Conveni, notificant 
per escrit a l’altra part la seva intenció amb dos mesos d’antelació a la data de finalització 
del període anual, comptat d’any en any, respecte de la data de signatura inicial del Conveni 
i, un cop hagi satisfet les seves obligacions derivades del Conveni corresponents a l’any en 
curs. 
 
 
Setena.  Qüestions litigioses 
 
Per a qualsevol qüestió o discrepància que es pugui suscitar entre les parts en l'aplicació, 
execució i interpretació del present Conveni, aquelles se sotmeten a la decisió arbitral del 
Tribunal Arbitral de Lleida de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge. 
 
L'arbitratge serà de dret i a càrrec d'un sol Àrbitre que haurà de dictar el seu laude en el 
termini màxim de tres mesos des de l'acceptació de l'arbitratge. El laude condemnarà amb 
costes en proporció als seus pronunciaments favorables o desfavorables a les pretensions 
de les parts, les quals es comprometen al compliment del laude i de la submissió al 
Reglament del Tribunal en tot allò no previst en aquest pacte. 
 
 
 
En prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar, en el 
lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 



 

 

 
 
Sr. ...        Sr. Ramon Carné i Teixidó 
...        ACATCOR 


