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ANNEX 4 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
PATROCINI PUBLICITARI DEL «TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN 2022 I
2023»
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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és el patrocini per la promoció de la ciutat de REUS I LA COSTA DAURADA
i la seva imatge de la marca en la celebració de l'esdeveniment «ESTRELLA DAMM REUS-COSTA
DAURADA OPEN» DEL CIRCUIT DE WORLD PADEL TOUR 2022 I 2023.
RELLSA com a empresa municipal de l’Ajuntament de Reus serà el mitjà que actuarà en representació
dels interessos de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona i qui gestionarà els tràmits i
gestions corresponents al procés negociat i contracte. A tal efecte quan es nomena RELLSA a nivell
d’imatge o marca, correspon a les marques Reus i Costa Dorada segons el que RELLSA acordi amb
Ajuntament de Reus i Diputació de Tarragona, per la qual cosa, per patrocinador s’ha d'entendre:
l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, directament o mitjançant qualsevol dels ens o
societats de la seva titularitat.
Aquest patrocini consistirà en publicitat de caràcter indirecte denominat «retorn publicitari» originat a
través de l'esdeveniment «ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN» DEL CIRCUIT DE WORLD
PADEL TOUR, que es realitzarà a Reus del 6 al 13 de març de 2022, i les dates que es designin per
l’any 2023 -d’acord amb els termes de la possible pròrroga prevista a la clàusula 4.1 del plec de
clàusules administratives-, amb la finalitat de promocionar la imatge de la ciutat com a seu de la
celebració de grans esdeveniments esportius i com a font generadora de beneficis directes i induïts en
concepte de ressaltar la imatge de Reus i de la Costa Daurada així com la seva dinamització durant les
dates en que es desenvoluparà l'esdeveniment.
El circuit World Padel Tour, tal i com està dissenyat, es configura com un esdeveniment esportiu en el
món del pàdel, el qual mou un gran número de persones entre participants, organitzadors, mitjans de
comunicació, col·laboradors i sponsors.
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Tot això, unit sobre tot a la participació dels esportistes de nivell internacional, genera la visita de
turistes, i en conseqüència la seva difusió i promoció.
Es d’esperar un impacte econòmic positiu a la ciutat de Reus, a més d’una excel·lent repercussió
mediàtica i turística que s’haurà d’aprofitar a través del contracte que es proposa per l'esdeveniment
esportiu al que ens referim.
L’empresa SETPOINT EVENTS S.A, és la titular-propietaria de tots els drets de la organització, promoció,
marketing i patrocini relacionats amb el circuit WORLD PÀDEL TOUR, segons consta al certificat
d’exclusivitat que presenta la pròpia entitat.
2. OBLIGACIONS DE SETPOINT EVENTS, SA.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

SETPOINT EVENTS S.A s’obliga a mencionar a RELLSA en relació al WPT a Reus, incloent la
marca RELLSA, junt als demès patrocinadors, en tots aquells suports a través dels qual es
comuniqui i/o distribueixi informació de l’esdevediment, seguint la normativa d’ús del logotip
(Manual d’identiat visual de la marca REUS i COSTA DAURADA)
SETPOINT EVENTS S.A proporcionarà a RELLSA informació puntual sobre els esdeveniments,
promoció i organització del WPT. Tanmateix, assessorarà a RELLSA en la realització de les seves
campanyes publicitaries en les que intervingui la marca WPT.
SETPOINT EVENTS S.A inclourà el TORNEIG al calendari oficial del circuit de World Padel TOUR
2022 i 2023, així com l’exclusivitat de la celebració a la província de Tarragona. El calendari
oficial del 2023 serà fixat a finals del 2022 o principis del 2023 i comunicat a RELLSA amb
antelació suficient, abans de l’inici de cada temporada.
RELLSA entregarà a SETPOINT EVENTS S.A els materials necessaris per la correcta reproducció
de la seva marca en els suports i materials de promoció que aquella realitzi conforme al
present contracte. No obstant, SETPOINT EVENTS S.A haurà de recavar el vist-i-plau previ de
RELLSA a qualsevol acció publicitaria de la implantació dels seus logotips.
SETPOINT EVENTS S.A haurà de disposar dels mitjans materials, econòmics i humans suficients
per complir amb els compromisos assumits en el present contracte.
Igualment, hauran de disposar de tots els permisos, llicencies o autoritzacions necessàries per
a dur a terme la celebració del TORNEIG amb els terminis i les condicions senyalades, incloent
las relatives a les activitats de restauració i altres sempre dins del marc legal, tant local com
nacional, corresponent-li la obligació de facilitar la documentació necessària dels permisos,
llicencies i autoritzacions. RELLSA donarà suport en els tràmits d’àmbit municipal.
GARANTIR que el TORNEIG contarà de la participació en exclusiva d’almenys 64 dels 100
millors jugadors/es professionals de pàdel del món, segons el ránking World Pàdel Tour.
D’entre els 64 jugadors esmentats anteriorment, SETPOINTS EVENTS, SA. garanteix que
participarà almenys 8 dels 10 millors jugadors/es del món, excepte lesió certificada per un
metge o causa de força major.
Organitzar, en les dates previstes, tots els aspectes relatius al TORNEIG d’índole tècnica,
esportiu, publicitari, comercial i organitzatiu, que no siguin d’expressa obligació de RELLSA.
Facultar a RELLSA, l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona per identificar la ciutat de
Reus com a seu oficial del TORNEIG, tant a la seva web com en la seva documentació
corporativa, així com en altres suports, utilitzant els logotips i signes distintius del mateix, en la
forma i condicions que SETPOINTS EVENTS, SA. autoritzi.
Vetllar pel bon nom de RELLSA a l'exercici per part d'aquest dels drets que li són conferits en
virtut de la present licitació.
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•

•

•
•

Garantir la màxima visibilitat i presència de RELLSA en la consideració d'empresa de WPT. En
aquest sentit, SETPOINTS EVENTS, SA. no permetrà que cap altre patrocinador del sector públic
disposi d'una presència de marca o visibilitat associada a WPT superior a la que determini
RELLSA.
Garantir a RELLSA la seva visibilitat i presència de forma proporcional a l'espai destinat al
conjunt de patrocinadors, en cas que SETPOINTS EVENTS, SA. disposi d'espais de comunicació
i promoció en mitjans, addicionals als esmentats al present contracte, que incorporin la
presència de patrocinadors oficials de WPT.
Garantir el ple i pacífic exercici per part del RELLSA dels drets que li són conferits en virtut del
present document.
Adoptar les mesures necessàries, incloses les de caràcter judicial per evitar que persones o
entitats competidores del RELLSA puguin gaudir de drets o facultats anàlogues o similars a les
concedides al RELLSA en aquest contracte o de qualsevol forma anunciar les seves marques o
associar-se a WPT, ja que aquestes pràctiques menyscabarien greument la lògica econòmica
del patrocini.

3.- OBLIGACIONS DE RELLSA
•
•

•

•
•

•
•
•

RELLSA, en l'exercici de tots els drets que li són conferits en virtut del present contracte, haurà
de vetllar pel bon nom del SETPOINTS EVENTS, SA., de WPT, dels esportistes i de la resta de
persones que integren el circuit.
Així mateix, s'abstindrà en general d’associar la imatge de les marques registrades i/o concertar
i/o realitzar promocions i/o campanyes publicitaries i/o qualssevol altre activitat anàloga de
forma conjunta amb alguna entitat de naturalesa mercantil i/o civil, i en particular, si com a
conseqüència d'això es pogués produir una associació d’imatge entre aquesta entitat i el
SETPOINTS EVENTS, SA. i/o WPT i/o els jugadors participants, sense l’expressa i fefaent
autorització i/o aprovació de SETPOINTS EVENTS, SA., màxim si aquesta associació lesiona o
pogués lesionar els drets que legítimament ostenta qui té la consideració de patrocinadors de
SETPOINTS EVENTS, SA i/o de WPT a Espanya, essent RELLSA en un cas o en un altre,
responsable exclusiu i directe de tots els danys i perjudicis que poguessin ocasionar
l'incompliment d'aquesta obligació, mantenint indemne per aquest concepte SETPOINTS
EVENTS, SA.
RELLSA autoritza expressament SETPOINTS EVENTS, SA a fer servir i/o utilitzar i/o reproduir i/o
inserir la seva imatge i/o nom comercial i/o marca i/o qualsevol altre signe distintiu, als
exclusius efectes de realitzar qualsevol tipus d’acte promocional i/o publicitari, a través de
qualsevol mitjà i/o suport tecnològic, del Programa de Patrocini de WPT. SETPOINTS EVENTS,
SA comunicarà al RELLSA, amb prou antelació, l'ús que farà dels signes distintius esmentats.
L'autorització expressa d'utilització de la marca o del logotip per part del SETPOINTS EVENTS,
SA a favor de RELLSA no significarà, en cap cas, cessió o transmissió de la mateixa.
RELLSA No podrà cedir a cap tercer l'explotació de la marca, el logotip o altres signes distintius
del World Pàdel Tour.
RELLSA vetllarà pel compliment objecte del contracte.
RELLSA vetllarà pel compliment dels compromisos aconseguits per l'entitat SETPOINT EVENTS,
S.A. per a la realització de l'esdeveniment Torneig ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA
OPEN a Reus, inclòs al circuit WPT.
RELLSA cedirà gratuïtament els espais o instal·lacions per a la realització de l'esdeveniment, el
muntatge de la pista i la resta de logística de l'esdeveniment (village, etc.), així com els
consums de subministraments d'aquestes.
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•
•
•

RELLSA garantirà la connexió a internet de 300 Mb. simètrics per a la realització del streaming
a la pista central.
RELLSA proporcionarà els serveis d'ambulàncies durant l'esdeveniment, a totes les
localitzacions.
RELLSA proporcionarà els serveis de neteja de l'esdeveniment a les pistes centrals.

4. ESPECIAL REFERENCIA ALS DRETS PUBLICITARIS I D’HOSPITALITAT CONTINGUTS AL PROGRAMA DE
PATROCINI DE WPT, EN QUALITAT DE PATROCINADOR DE WPT A REUS
4.1 DRET I UTILITZACIÓ DE LA IMATGE DEL CIRCUIT WPT A REUS: Designació o denominació de de
RELLSA com a patrocinador del ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN, del circuit de World
Pàdel Tour 2022, cosa que el faculta per utilitzar aquestes denominacions a través dels mitjans de
difusió que consideri oportuns durant la vigència del contracte en totes les accions comercials i de
màrqueting que se'n derivin. RELLSA podrà designar el TROFEU de l'ESTRELLA DAMM REUS-COSTA
DAURADA OPEN, comptant amb l'autorització pertinent del SETPOINTS EVENTS, SA. RELLSA, i els
altres col·laboradors locals, si n'hi hagués, hauran d'autoritzar a SETPOINTS EVENTS, SA, per a la
utilització dels seus logos en els suports corresponents a fi de preservar els drets de tots els
participants.
L'explotació dels drets i, en particular, la realització de les activitats de patrocini assenyalades al
present contracte, tindrà caràcter exclusiu a favor del RELLSA per a totes aquelles qüestions
relacionades amb imatge, promoció i presència a la categoria d'ESTRELLA DAMM REUS-COSTA
DAURADA OPEN sense que SETPOINTS EVENTS, SA pugui vincular la seva imatge amb una empresa
que competeixi, de manera directa, a la categoria l'exclusivitat de la qual es reconeix a RELLSA en
virtut d'aquest contracte.
Utilització, (únicament associat al seu producte, és a dir ni a altres productes ni de forma autònoma
al seu producte) dins de les seves campanyes de publicitat i de les seves pròpies activitats, del
logotip, símbols i imatges fixes oficials autoritzades de WPT a Reus durant la vigència del present
contracte, dins del seu àmbit nacional ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN, sempre que
es respectin i no afectin drets d'imatge de jugadors o de tercers.
La producció i enregistrament de l'esdeveniment es troba cedida en exclusiva a una productora
espanyola de primer ordre, així com la seva difusió en directe a través d'un canal esportiu de
primera línia, de manera que aquesta serà l'única facultada per gravar i emetre en directe imatges
del TORNEIG, sense perjudici de l'ús de les mateixes per RELLSA o, si escau, el subrogat, després de
l'emissió en directe del TORNEIG.
Les imatges no podran ser alterades o modificades, ni es podrà inserir cap text o publicitat sobre les
mateixes, excepte autorització prèvia de SETPOINTS EVENTS, SA, sent el seu objecte exclusiu la
promoció esportiva de l'esdeveniment i de l'esport del pàdel.
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Igualment, no es podrà fer ús de la imatge de cap jugador del torneig sense expressa autorització ni
ressaltar-la sobre el conjunt global de l'esdeveniment, ni associar-la, directament ni indirectament a
cap producte o marca publicitària o comercial.
RELLSA haurà de presentar al Departament de Màrqueting de SETPOINTS EVENTS, SA, amb la
suficient antelació, l'ús del logotip, creativitat o disseny de qualsevol promoció vinculada a World
Pádel Tour amb la seva marca, per a la seva aprovació, assumint quants costos i despeses es
derivaran com a conseqüència del procés. SETPOINTS EVENTS, SA examinarà aquestes propostes
com més aviat millor i les autoritzarà, llevat que concorri causa justificada, cas en el qual proposarà
a RELLSA les modificacions pertinents que permetin la seva aprovació.
4.2 BRANDING PISTA
•

•

•
•
•
•

Presència del logotip institucional a través de policarbonats o suports similars als anells
superiors del recinte. WPT es reserva el dret de poder imprimir el logotip de RELLSA en color
monocromàtic, com a mínim 3 tanques a la grada oficial del TROFEU ESTRELLA DAMM REUSCOSTA DAURADA OPEN (policarbonats)
Campanya publicitaria de LEDs en Pista Central. Els passes es canvien en funció de la duració
del punt del partit. El logotip conjunt Reus-Costa Daurada comptarà amb una exposició de la
marca com a patrocinador del Trofeu
Presencia de la marca en els accessos de la instal·lació en concret al Totem d’entrada del
recinte esportiu.
Spots de la marca de 20 segons al videomarcador de la Pista Central
Policarbonat en U televisiva al tiro de la càmera.
Presència de la marca Reus – Costa Daurada al plinton del Title de l’esdeveniment,
tant a branding pista com en visibilitat general.

4.3 HOSPITALITY I VILLAGE PEL RELLSAES
• 18 butaques VIP, amb servei de càtering inclòs
• Paquet de 50 entrades de grada general per tots els dies del Torneig.
• Dret d’acció field marketing durant el Torneig.
• Stand de 5x5 metres al Village comercial, tant la implementació del mateix com la gestió de
personal correran a càrrec de la Institució.
4.4. TV, HIGHLIGHTS I LIVE STREAMING
• Retransmissió a través de TV nacional o de qualsevol altra plataforma televisiva, en
obert o tancat, de pagament o gratuïta, de dues semifinals i finals.
• Retransmissió en live streaming des de la jornada de divendres fins a les finals –ambdues
incloses-.
• Spot publicitari de 20 segons durant l’streaming en directe.
4.5 PRESENCIA ONLINE
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•

•

Presència al web de WPT, logo a la pròpia secció del TORNEIG d'acord amb la seva categoria
de Trofeu Oficial amb redirecció al web de l’Ajuntament de Reus, i Diputació de Tarragona (la
que designi cada un dels estaments)
Dret a realitzar accions 2.0

4.6 VISIBILITAT GENERALES
• Presència de marca i institucional d'un representant de l’Ajuntament de Reus i un de la
Diputació de Tarragona a la presentació del Torneig.
• Presència de marca i institucional d’un representant de l’Ajuntament de Reus i un de la
Diputació de Tarragona en el lliurament de premis del Torneig.
• Presència de marca en accés principal, interior de l’arc d’entrada com a patrocinador del
Torneig.
• Presència de marca en campanya de comunicació i cartellera com a part del naming del Trofeu
(ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN)
4.7 CONDICIONS ESPECIALS PER RELLSA


Capacitat de comercialitzar fins a 3 col·laboradors locals, als quals se'ls lliuraria per part de
l'ORGANITZADOR els actius següents.

DRETS WPT
•
•

•

WPT atorga la condició de “col·laborador WPT AL TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS-COSTA
DAURADA OPEN”.
Dret a la utilització d'imatges, logos i condició de patrocini en campanyes de comunicació
pròpies de la marca RELLSA únicament lligades a l'esdeveniment i fent referència a l'any
d'edició.
ACTIUS A WORLD PADEL TOUR
◦ 6 butaques vip amb servei de càtering inclòs.
◦ 10 entrades de grada general diàries.
◦ Presència al led time de l'esdeveniment en joc i pauses.
◦ Presència al Totem d’entrada.
◦ Presència a la cartellera del Torneig.
◦ Presència a la web, secció del Torneig.

L’Ajuntament de Reus haurà d'informar prèviament al tancament de qualsevol acord, a l'organitzador
de les gestions d'aquesta comercialització, i no podrà oferir a cap marca competidora dels
patrocinadors de WPT, de manera que s'evitin conflictes amb els patrocinadors de WPT.
4.8 EXCLUSIVITAT
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RELLSA gaudirà d'exclusivitat sectorial a l'associació d'imatge en l'exercici dels drets descrits als
precedents apartats, referida exclusivament al sector i categoria d'ESTRELLA DAMM REUS-COSTA
DAURADA OPEN.
En virtut d'això, SETPOINTS EVENTS, SA no podrà cedir l'exercici d'aquests drets a cap entitat
directament competidora de RELLSA, és a dir, el sector i/o la categoria de producte dels quals
s'enquadre a l'ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN, ni tampoc atorgar de cap manera ni
permetre l’exercici de drets anàlegs o similars.
Així mateix, SETPOINTS EVENTS, SA té dret a nomenar altres patrocinadors i entitats col·laboradores
sense necessitat de cap autorització per part del RELLSA, sempre que no interfereixi en els drets en
exclusiva reconeguts a aquest en virtut del present contracte. RELLSA coneix i accepta l'exclusivitat
d'altres marques que fan referència al patrocini de WPT en les categories de “Pilota Oficial”, “Zapatilla y
Mochila Oficial”, “Pala Oficial del circuit”, “Pista Oficial”, «Gespa Oficial» a més de “Patrocinador de
l’Afició” o altres categories que poguessin ser objecte d'altres acords de patrocini, i RELLSA no podrà
fer referència d'aquests productes en les seves comunicacions i publicitats associades al circuit WPT.
Tot i això, l'exclusivitat d'associació de la imatge de WPT a RELLSA en els termes definits, no impedeix
a SETPOINTS EVENTS, SA la possibilitat de comercialització de Llotges VIP o Carpes comercials a WPT a
altres marques concurrents del mateix sector econòmic.
5. RESPONSABILITATS DEL CONTINGUT PUBLICITARI
Tots els missatges o insercions publicitàries que RELLSA realitzi en l'exercici dels drets que li són
conferits en virtut del present contracte, hauran de ser sotmesos prèviament a l'aprovació expressa,
fefaent i unilateral de SETPOINTS EVENTS, SA, els qui vetllaran pel bon nom de la pròpia organització,
de WPT, dels participants en els mateixos i altres persones que integren les delegacions participants.
En qualsevol cas, hauran d'observar minuciosament totes les exigències i requisits preceptuats a la Llei
34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, sense que poguessin ser qualificats com a
“publicitat il·lícita” o “deslleial”, a la Llei 10/ 1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, així com en qualssevol
altres disposicions legals i/o reglamentàries i/o esportives, de qualsevol índole i naturalesa, que siguin
aplicables.
Aquesta aprovació haurà de ser emesa per SETPOINTS EVENTS, SA en el termini no superior als tres
(3) dies hàbils següents a la recepció de la sol·licitud tramesa pel RELLSA. La denegació de
l’autorització haurà de ser motivada i estar fonamentada en causes raonables. En cas de produir-se
aquesta denegació, les parts intervinents es reuniran de bona fe per tal d'establir els criteris que
permetin a RELLSA el correcte exercici dels seus drets. En cas de no rebre's aquesta negativa en el
termini esmentat s'entendrà que tots els missatges i insercions han estat aprovats.
Sense perjudici d'això, RELLSA tindrà, amb caràcter general, la consideració ”d'anunciant”, d'acord amb
el que preveu la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, sent l'únic i directe
responsable de els continguts d'aquests missatges o insercions publicitàries, eximint i mantenint
absolutament indemne a SETPOINTS EVENTS, SA de totes les reclamacions i/o sancions i/o
condemnes que poguessin interposar-se i/o imposar-se i/o dictar-se per aquests conceptes.
6. CESSIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS DE RELLSA.
En virtut de la naturalesa i característiques del present contracte, RELLSA no podrà cedir el mateix, ja
sigui de forma parcial o total, ni transferir i/o subrogar i/o subllicenciar els drets i obligacions en ell
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continguts, sota cap circumstància i baix cap títol, llevat que recapti la prèvia, fefaent i expressa
autorització de SETPOINTS EVENTS, SA
7. OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I ECONÒMIQUES DE SETPOINTS EVENTS, SA
El personal adscrit a les feines no tindrà cap relació laboral amb RELLSA, depenent exclusivament de
SETPOINTS EVENTS, SA, el qual tindrà tots els drets i deures inherents a la seva qualitat d'empresari
respecte d'aquests.
A l'extinció del contracte no es pot produir, en cap cas, la consolidació de les persones que hagin
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'òrgan de contractació.
RELLSA no tindrà vincle ni laboral, ni administratiu, ni de cap classe amb el personal de l'adjudicatari.
En general, SETPOINTS EVENTS, SA respondrà de totes les obligacions que li venen imposades en el
caràcter d'ocupador, així com del compliment de totes les normes que regulen i desenvolupen la
relació laboral o d'un altre tipus existent entre aquell, o entre els seus adjudicataris, i els treballadors
d'un i un altre, sense que pugui repercutir contra RELLSA cap multa, sanció o qualsevol tipus de
responsabilitat per incompliment d'alguna d'elles, que li puguin imposar els òrgans competents.
En qualsevol cas, SETPOINTS EVENTS, SA indemnitzarà l'administració de tota quantitat que es vegi
obligada a pagar per incompliment de les obligacions establertes en aquest plec, encara que això li
vingui imposat per resolució judicial o administrativa.
8. JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT.
La justificació de les accions o inversions objecte d'aquest contracte, el compliment de les obligacions
concretes de SETPOINTS EVENTS, SA i la despesa realitzada requeriran l'aportació a la següent
documentació:
A.- En suport paper:
• a.1) "Relació de documentació lliurada", emplenat i signat.
• a.2) Certificat de l'empresa que hagi realitzat el “Clipping” on indiqui que ha realitzat el resum
de premsa valorat econòmicament amb el valor econòmic final, signada.
B.- En suport digital:
• b.1) "Relació de documentació lliurada" emplenat i signat.
• b.2) Memòria justificativa del projecte esportiu i d’aplicació del patrocini, amb pàgines
numerades.
S'inclourà a la memòria, la valoració que fa l'entitat organitzadora, de l'impacte econòmic que
REUS-COSTA DAURADA OPEN té sobre la ciutat de Reus.
• b.3) Reportatge fotogràfic (preferiblement en alta resolució) del projecte.
• b.4) Resum de la repercussió mediàtica: "Clipping" amb valor econòmic equivalent i inversió
publicitària en mitjans (impresos, audiovisuals i en línia). D'aquesta recopilació cal encarregarse una empresa especialitzada.
• b.5) Certificat de l'empresa que hagi realitzat el “Clipping” on indiqui que ha realitzat el resum
de premsa valorat econòmicament amb el valor econòmic final.
• b.6) El material gràfic i audiovisual (preferiblement en alta resolució) realitzat durant el
desenvolupament del projecte patrocinat.
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L'acceptació del patrocini implica, que el material gràfic, fotogràfic i audiovisual presentat a les
justificacions, el podrà emprar RELLSA per a la seva difusió i ús en activitats promocionals, prèvia
aprovació de SETPOINTS EVENTS, SA
La justificació s'haurà de presentar a RELLSA amb un termini màxim de 120 dies posteriors a la
finalització de l’esdeveniment.
SETPOINTS EVENTS, SA emetrà la factura un cop s'hagi donat el vistiplau a la justificació presentada.
No es procedirà al pagament a SETPOINTS EVENTS, SA fins que no s'hagi complert amb la presentació
de la justificació.
RELLSA es reserva la potestat de fer a posteriori una comprovació per mostreig de la justificació del
patrocini.
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