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PLA DE PATROCINI 
Club Basquetbol Sant Andreu 

Presentació 
 

El CB Sant Andreu és el club de bàsquet representatiu de la ciutat de Sant Andreu de la Barca, població de 
27.000 habitants del Baix Llobregat. La nostre entitat va ser fundada el 24 d'agost del 1984, en els últims anys 
ha tingut, igual que la ciutat, un creixement espectacular en tots els sentits. Actualment el nostre club el 
composem 484 socis/es, 242 jugadors/es, 19 equips, 20 tècnics i 8 auxiliars. 
 

El CB Sant Andreu, amb el patrocini esportiu no es limita a un pegat a l'uniforme. Entenem que una empresa 
busca alguna cosa més, un retorn a la seva inversió. Per això, el CB Sant Andreu ofereix tot un ventall de 
possibilitats de patrocini totalment flexibles a la imaginació de l'empresa patrocinadora. 
 

Amb el patrocini de CB Sant Andreu, qualsevol empresa estarà notablement representada en tots els 
esdeveniments esportius i extra-esportius del club. Una infinitat de possibilitats de fer arribar el seu missatge 
a alguns dels sectors de mercat més importants. 
 

El CB Sant Andreu és una entitat esportiva sense ànim de lucre, que únicament pretén autofinançar a fi 
d'aconseguir millores per als seus membres. És del tot conegut, que mantenir els pressupostos és complicat pel 
que es fa necessària la recerca d'agents externs que ajudin en aquesta tasca, trobant aquests un retorn en 
termes publicitaris. 
 

El patrocini té dues projeccions: 
 Una quantitativa: que és la recerca de notorietat i presència de la seva marca en els suports 

publicitaris disponibles. 
 Una altra qualitativa: la transferència de valors o identificació del patrocinador amb la imatge del 

Club.  
 

 

 

Funcionament 
 

La nostra estructura funcional és piramidal. El graó més alt és l’assembla de socis/es, que és qui ratifica any rere 
any el govern de la junta directiva. El segon graó, la junta directiva es divideix en 3 àrees de treball: l’àrea 
econòmica, l’àrea social i l’àrea esportiva. Cada àrea treballa en el seu entorn i amb la seva organització, però és 
la suma dels 3 grups i el conjunt de la junta qui decideix i porta el comandament del club durant mandats de 4 
anys. La junta designa el tercer nivell de la piràmide, el director tècnic i a diferents coordinadors que fan feines 
d’organització esportiva. La base de la piràmide i la més important és la que formen els entrenadors i jugadors 
del club, que son els que ens representen i porten el nostre nom i samarreta arreu del país. Els equips 
s’estructuren amb un primer entrenador, un ajudant i amb una plantilla mínima de 10 jugadors. 
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Competicions 
. 

Actualment el CB Sant Andreu té 19 equips, 13 dels quals són equips de promoció, és a dir nens i nenes de menys 
de 17 anys. El nivell mig d’aquestes categories és nivell B. Després el club té dues escoles de bàsquet als Josep 
Pla i CB Sant Andreu. La resta d’equips són de competició, tres juniors i tres sènior. Els dos Sèniors A (masculí i 
femení) competeixen en la Segona Categoria de Catalunya. El Junior femení competeix a nivell B de Catalunya i 
el sènior B femení a nivell Tercera Categoria Territorial. 

 

 
 
 

La vostre ajuda 
 

La nostra principal finalitat que té el CB Sant Andreu és que els nois i noies del nostre club gaudeixin de la 
practica de l‘esport que tots estimem, que fomenta el treball en equip i el companyerisme i tots els valors i 
actituds que això comporta. 
 

La feina que hem estat fent fins ara, amb els pocs recursos que disposem, és admirable i estem profundament 
orgullosos de tots i cada un dels membres que formen aquesta gran família. Però volem avançar cap a un futur 
molt esperançador, fer-nos un lloc al món del bàsquet català important i per això necessitem un recolzament 
que fins ara ens ha mancat. 
 

Per aquest motiu us fem arribar aquest document i els animis de que participeu d'aquest club en construcció 
constant i creixement imparable. Necessitem més socis patrocinadors que portin l'excel·lència de les seves 
empreses i comerços al nostre club. 

 

 
 
 

Pla de Patrocini 
 

En aquest document us presentem les diferents vies de publicitat que el CB Sant Andreu de la Barca us pot 
oferir. Seguidament us exposem un aclariment: 
 
El club incorpora després de molt de temps el carnet de soci/a. Amb aquest carnet volem potenciar l’arrelament 
al club i sobretot potenciar els comerços i empreses que ajuden al CB Sant Andreu i que els nostres socis els 
tinguin com a referents. Per això demanem que les empreses marquin un % de descompte pels socis i sòcies del 
CB Sant Andreu que presentin el carnet. El mínim obligatori serà d’un 10%. 
 
Seguidament us presentem les diverses modalitats de patrocini del Club Basquetbol Sant Andreu. 
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Patrocinador Global – Michael Jordan 

Aquest opció ofereix a les empreses interessades a col·laborar i publicitar-se esponsoritzant tots els equips. 

Això és resumeix en que  l’equipació de joc de tots els equips anirà serigrafiada amb el nom i logotip o marcar 

del vostre comerç o empresa. També el nom dels equips canviarà i es passarà anomenar “nom de 

l’empresa/comerç CB Sant Andreu” exemple: “Amazon CB Sant Andreu”. Aquesta opció té una durada de 3 anys, 

sota contracte escrit de col·laboració. 

Aquests acord de col·laboració tindria els següents drets per l’empresa: 

• Dur el nom de l'empresa en un equip del club, s’anomenarien amb el nom de l'empresa més el del club. 

• Tenir un logotip amb l’enllaç web directe de l'empresa al nostre web www.cbsantandreu.cat. 

• Portar el nom de l'empresa a la samarreta de joc  de tots els equips del club. 

• Difusió entre els mitjans de comunicació locals i provincials. 

• Col·locació d’una pancarta publicitària de 1m x 2m de l'empresa patrocinadora, en el camp de joc que 

l'equip utilitzi a Sant Andreu (pancartes subministrades pel Club a l'empresa anunciadora). Nota: El preu 

de patrocini d’aquesta opció no se li ha de sumar el import que costa la confecció de la pancarta, que és de 

(140€). El Club s’encarrega de tota la gestió amb l’empresa que elabora les pancartes.  

• Aparèixer com a patrocinador i en un lloc preferencial en totes les activitats que el club realitzi, tant 

esportives com socials. 

• Aparèixer en el peu dels documents que subministri el club a les famílies, jugadors, aficionats i/o 

mitjans de premsa. 

• Confecció d’un photocall de 2x2 metres amb tots els patrocinadors, lloc preferent per aquesta opció. 

• Distribuir ofertes comercials de l’empresa, mitjançant les xarxes socials del club i el WhatsApp de 

l’entitat. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLA DE PATROCINI | Club Basquetbol Sant Andreu 

  info@cbsantandreu.cat 

PLA DE PATROCINI 
Club Basquetbol Sant Andreu 

Patrocinador Col·laborador – Shaquille O’Neal 

Aquest opció ofereix a les empreses interessades a col·laborar i publicitar-se al CB Sant Andreu a través d’unes 

pancartes que estaran fixades a les parets del Pavelló Josep Pla. Aquesta opció té una durada de 3 anys, sota 

contracte escrit de col·laboració. 

Aquestes Pancartes seran de PVC rígid i vinil amb el logotip de la marca o empresa. Publicitat estàtica tindrà un 

tamany de 200cm x 100cm i estarà de forma permanent durant totes les jornades de competició i activitats que 

es realitzin al Pavelló Municipal Josep Pla com campus de Nadal i Setmana Santa, campus de tecnificació, sopar 

de final de temporada. A demés altres activitats que organitzi l’ajuntament en dita instal·lació municipal. 

Nota: El preu de patrocini d’aquesta opció se li ha de sumar el import que costa la confecció de la pancarta, que és de 

(140€). El Club s’encarrega de tota la gestió amb l’empresa que elabora les pancartes.  

 

 

Patrocinador Premium – Kobe Bryant 

Aquest opció ofereix a les empreses interessades a col·laborar i publicitar-se esponsoritzant tots els equips. 

Això és resumeix en que  l’equipació de joc de tots els equips anirà serigrafiada amb el nom i logotip o marcar 

del vostre comerç o empresa. També el nom dels equips canviarà i es passarà anomenar “nom de 

l’empresa/comerç CB Sant Andreu” exemple: “Amazon CB Sant Andreu”. Aquesta opció té una durada de 3 anys, 

sota contracte escrit de col·laboració. 

Aquests acord de col·laboració tindria els següents drets per l’empresa: 

• Dur el nom de l'empresa en un equip del club, s’anomenarien amb el nom de l'empresa més el del club. 

• Tenir un logotip amb l’enllaç web directe de l'empresa al nostre web www.cbsantandreu.cat. 

• Portar el nom de l'empresa a la samarreta d’escalfament de l’equip seleccionat. 

• Difusió entre els mitjans de comunicació locals i provincials. 

• Col·locació d’una pancarta publicitària de 1m x 2m de l'empresa patrocinadora, en el camp de joc que 

l'equip utilitzi a Sant Andreu (pancartes subministrades pel Club a l'empresa anunciadora). Nota: El preu 

de patrocini d’aquesta opció no se li ha de sumar el import que costa la confecció de la pancarta, que és de 

(140€). El Club s’encarrega de tota la gestió amb l’empresa que elabora les pancartes.  
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Patrocinador Principal – Lebron James 

Aquest opció ofereix a les empreses interessades a col·laborar i publicitar-se esponsoritzant tots els equips. 

Això és resumeix en que  els pantalons de joc de tots els equips del club, llueixin la publicitat de l’empresa 

col·laboradora. Aquesta opció té una durada de 3 anys, sota contracte escrit de col·laboració. 

Aquests acord de col·laboració tindria els següents drets per l’empresa: 

• Dur el nom de l'empresa en un equip del club, s’anomenarien amb el nom de l'empresa més el del club. 

• Tenir l’enllaç web directe de l'empresa al nostre web www.cbsantandreu.cat. 

• Portar el nom de l'empresa als pantalons de joc de tots els equips del club. 

• Difusió entre els mitjans de comunicació locals i provincials. 

• Col·locació d’una pancarta publicitària de 1m x 2m de l'empresa patrocinadora, en el camp de joc que 

l'equip utilitzi a Sant Andreu (pancartes subministrades pel Club a l'empresa anunciadora). Nota: El preu 

de patrocini d’aquesta opció no se li ha de sumar el import que costa la confecció de la pancarta, que és de 

(140€). El Club s’encarrega de tota la gestió amb l’empresa que elabora les pancartes.  

 

  
 

Patrocinador d’actes – Larry Bird 

L’Opció Activitats ofereix a les empreses interessades a col·laborar i publicitar-se, posant-se amb el seu nom a 

l’activitat que esculli de les moltes que organitza el CB Sant Andreu. Per exemple: “Campus de Nadal (Nom de 

l’empresa)”. També a la part inferior dels documents que rebin els jugadors i socis d’informació i inscripció a 

l’acte portarà, exemple: “Activitat Patrocinada per (nom de l’empresa)”+ el logotip. 
 

Les activitats que organitza el CB Sant Andreu durant l’any son: Diada del bàsquet, Campus de Setmana Santa, 

3x3 CB Sant Andreu, Campus d’estiu, 24 Hores de Bàsquet i Sopar de final de temporada. En el cas que el club 

faci alguna samarreta commemorativa de l’activitat, hi haurà un espai gran al frontal o dorsal de la samarreta 

amb la publicitat del patrocinador. 
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Avantatges fiscals per als patrocinadors 
. 

Actualment el CB Sant El patrocini té també avantatges per a l’economia de la PIME.  En 2014, va entrar en 

vigor l’última d’elles: el programa Espanya competeix, impulsat per l’associació d’esportistes, el Consell 

Superior d’esports i la CEOE. 

Recollit en la llei de Pressupostos Generals de l’estat, permet una deducció directa de fons a un 40% de la 

quantitat aportada (amb un màxim de 50.000 euros) en la quota de l´impost de Societats. 

“Les pimes i comerços han de deixar de veure el patrocini com una despesa i passar-ho al capítol de les inversions. És 

una bona estratègia perquè s’estableix un vincle emocional amb l’esport i els seus valors, molt més forta de cara als 

clients que quan aconsegueix amb la publicitat tradicional”. 

 

Retorn publicitari 
. 

Quan finalitzi el període de patrocini inicial d’una temporada podrem analitzar les dades reals de retorn 

publicitari, però a primera vista les dades que ens guiaran en la presa de decisió al respecte al patrocini es 

refereixen a: 

 Audiència bruta, conjunt de persones contactades per un o diversos suports. El Club Basquetbol Sant 

Andreu té aproximadament 20.680 persones / contactes.  
 

 Audiència útil, conjunt de persones que sent part del públic objectiu han estat contactades pel suport. 

Tenim en compte la piràmide de població de Sant Andreu de la Barca, el públic objectiu per a l'empresa 

patrocinadora, entre 30 i 60 anys suposa la xifra aproximada de 13.092 individus. 
 

 Rendibilitat de la publicitat. Calculem quin cost té arribar a mil persones d’audiència útil a través del 

CB Sant Andreu. El següent càlcul s'utilitza per comparar la rendibilitat de suports i campanyes 

publicitàries. 

                       Tarifa o Pressupost                         17.000€ 
Cpm =                                                      =                                                   X 1000 = 1,92€ per persona. 
                  Audiència en milers               13.092 persones 
 

 Freqüència, és el nombre de vegades de mitjana que cada individu del nostre públic objectiu és 

contactat per un element publicitari. Amb la seient___10 taula hem comprovat el temps d’exposició per 

partit és de 22,66 hores i per tots els partits és de 542 hores. 
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Proposta econòmica 
 

Seguidament els mostren els preus que tenen les diferents opcions de patrocini, que s’han detallat en aquest 
pla de patrocini. 
 

Patrocinador Global – Michael Jordan 
Samarreta principal de joc, tots els equips 

17.000 € 
Acord mínim de 3 anys (17.000 €) 

Patrocinador Premium – Kobe Bryant 

Patrocinar un equip a la samarreta d’escalfament. 
500 € any 

Acord mínim de 3 anys (1.500 €) 

Patrocinador Principal – Lebron James 

Patrocinar un equip als pantalons de joc. 
500 € any 

Acord mínim de 3 anys (1.500 €) 

Patrocinador Col·laborador – Shaquille O’Neal 

Publicitat estàtica 2mx1m al Pavelló Municipal Josep Pla. 
200 € any 

Acord mínim de 3 anys (6 00 €) 

Patrocinador d’actes – Larry Bird 

Patrocinar un acte en concret que realitzi el club. 
400 € any 

 
 
 
Contacte 
. 

Quan si tenen la possibilitat i la convicció de poder col·laborar amb la feina que el Club Bàsquet Sant Andreu de 

la Barca, està realitzant en l’àmbit esportiu i social del nostra poble, els hi agrairíem que és posessin en contacte 

immediat amb nosaltres a través del correu electrònic: info@cbsantandreu.cat 

 

També poden contactar amb nosaltres a través dels correus electrònics i telèfons següents: 

 

Esteve Arbúes  

President 

600 089 050 

earbues@cbsantandreu.cat 

Jose M. Pozo 

Responsable Àrea Econòmica 

690 627 150 

jmpozo@cbsantandreu.cat 

Jose Pérez 

Responsable Àrea Social 

618 683 429 

jperez@cbsantandreu.cat 

Marc Giribet 

Responsable Àrea Esportiva 

649 247 576 

esportiva@cbsantandreu.cat 

 
Moltes gràcies pel vostre temps 

Som bàsquet, Som poble, Som el CB Sant Andreu. 
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