
Dossier d’esponsorització



Ens adrecem a vostès per presentar-nos 
formalment com a Administradors/es de la 

Festa Major de Vilafranca del Penedès 2020, 
així com per sol·licitar-ne la seva col·laboració 

en l’organització.

Caracteritzada pel seu folklore i riquesa cultural, 
la Festa Major ha mantingut des dels seus 

inicis una estructura similar i, amb el pas del 
temps, ha esdevingut la més gran Festa Major 

de Catalunya, fet que va quedar palès amb 
la declaració de Festa patrimonial d’interès 

nacional pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya l’octubre del 2010. Durant cinc dies 
esdevé una festa viva, de tots i per a tots, que 

té per escenari els carrers i places de la vila. 
Amb tot, és una festa en expansió constant 

que atrau no només gent de Vilafranca, de la 
comarca i de l’àmbit Penedès, sinó també del 

conjunt del territori català principalment.



ADMINISTRADORES I ADMINISTRADORS
A diferència d’altres poblacions, la Festa Major de 
Vilafranca l’organitzen 5 administradores i administradors.

Són escollides per l’Ajuntament de Vilafranca per tal 
d’administrar i vetllar per la qualitat de la Festa Major.

Decideixen, organitzen i contracten tot el relacionat amb 
la Festa: grups de música, colles castelleres, espectacles, 
folklore, etc., i cerquen tot el finançament de la Festa 
Major. Són apoderades de la Fundació de la Festa Major 
de Vilafranca del Penedès, fundació sense ànim de lucre 
creada per a la gestió econòmica i fiscal de la festa, i que 
té com a president l’Alcalde de Vilafranca i com a patrons 
els representants del ple municipal.

ACTES DE LA FESTA MAJOR
La Festa Major de Vilafranca està formada per diferents 
actes i moments festius. Hi participen elements més 
antics que la pròpia festa, com el Drac de Vilafranca, que 
data del segle XIII o XIV, o diferents balls populars que 
s’hi van anar incorporant a la festa el segle XIX .

A banda  de tots els actes i elements tradicionals, també 
s’hi programen concerts de música, espectacles al carrer 
i altres actes paral·lels.

El 2010, els Castells, una de les manifestacions més 
representatives de la Festa Major, van ser inclosos a la 
llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat per 
la UNESCO.



ACTES PROTOCOLARIS
El tret de sortida el dona el Pregó, 
el dia 28 d’agost a la nit, seguit per 
prop de 5.200 persones.

És el preludi de diversos actes que 
exhibeixen el valor patrimonial de la 
festa: una vintena de grups folklòrics 
amb elements de més de 400 anys 
d’història, com el Drac, els Gegants 
i l’Àliga.

La processó del dia 29 al vespre, 
les exhibicions dels balls del dia 31 
i l’anada a ofici els dies 30 i 31 són 
moments especialment seguits. 
El punt culminant és la processó 
i l’Entrada de Sant Fèlix del dia 
30, quan més de 9.000 persones 
contemplen com el seguici i la figura 
de Sant Fèlix arriben a la basílica de 
Santa Maria, enmig d’un gran esclat 
de foc, música, llum, folklore 
i emocions.

Més d’

11.000 visitants.

INTENSA ACTIVITAT DE DIA
Durant el dia, l’activitat de la Festa 
Major combina actes tradicionals 
amb propostes musicals i 
espectacles per a tots els públics.

Sens dubte el que té més afluència 
és la Diada castellera de Sant Fèlix, 
el dia 30, seguida per més de 
10.000 persones a plaça, una de 
les diades més importants de la 
temporada castellera. També hi ha 
diada castellera el dia 29 i el 31.

La Tronada, l’exhibició de lluïment 
de tots els balls i dels Falcons de 
Vilafranca, els concerts vermut i el 
concert de la Banda arrodoneixen 
el programa de la Festa durant el dia.

Més de

49.000 visitants.

24 HORES DE FESTA
Les nits s’allarguen amb més d’una 
desena de concerts dels grups de 
referència de l’any i de diversos 
estils, que congreguen milers de 
persones de totes les edats a molts 
espais de la vila, provinents de 
diverses localitats.

El foc també té molta presència a les 
nits de la Festa Major: acompanya 
l’entrada de Sant Fèlix del dia 30 i les 
entrades del dia 29 i del dia 31, 
i esclata amb el Ball de Foc del dia 1 
de setembre.

Prop de 9.000 persones 
contemplen tant l’espectacle 
pirotècnic del Ball de Foc com el 
Castell de focs d’inici de la Festa, 
el dia 29 d’agost, així com el de 
comiat, el 2 de setembre a la 
mitjanit.

Més de

38.000 visitants.

Hi ha actes d’una singularitat 
remarcable, com la Diada castellera 
de Sant Fèlix, la Tronada, el Pregó 
i l’Entrada de Sant Fèlix.

Ha rebut diversos reconeixements, com 
la Festa Declarada d’Interès Patrimonial 

per la Generalitat de Catalunya.



Impacte Econòmic
El mes d’abril del 2016, el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya va pubicar al Butlletí De Cultura, l’estudi “Impacte 
econòmic de la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Escena 
Interncacional BCN”. Detalla dades útils sobre els visitants a la Festa 
Major de Vilafranca del Penedès.

L’estudi es va fer el 2015 i va analitzar 4 actes de la Festa durant només 
dos dies. Les dades més significatives són les següents.

Durant els quatre actes 
repartits entre els dos dies 
es van comptabilitzar

14.614
VISITANTS ÚNICS

Cada visitant únic
es gasta de mitjana

25,5€ /DIA

Assisteix amb parelles 
o grups d’amics

És la primera vegada 
que ve a la festa

Vol tornar a venir

Repeteix d’altres
edicions

La mitjana d’edat
d’aquests assistents

35 ANYS

d’aquestes visitants 
són de fora de 
l’Alt Penedès 
(Barcelonès, Garraf 
i Baix Llobregat)

43%

 +50%

69,8%

68,8%

49,8%

77,1%

96%

32,9%

Assisteix als concerts
de la Rambla de
Sant Francesc

Assisteix a la Diada
Castellera de Sant Fèlix

Assisteix a l’Entrada
de Sant Fèlix a la
Basílica de Santa Maria



Dades xarxes socials

Impacte als mitjans de comunicació
Una Festa Patrimonial d’Interès Nacional com la de Vilafranca desperta 
l’interès dels mitjans de comunicació d’àmbit comarcal, nacional i estatal, i 
fins i tot de mitjans estrangers que, motivats per l’espectacularitat, segueixen 
la Diada castellera de Sant Fèlix. Així, per exemple, per la Diada de 2019 es 
van acreditar periodistes de més de 40 mitjans de comunicació diferents, 
que van fer especials en directe, connexions i cròniques des del bell mig de 
la Plaça de la Vila. 

A més de mitjans com RAC 1, Catalunya Ràdio, TV3, Antena 3 i TVE, es van 
acreditar les britàniques Rumpus Media-Channel 5 i CPL Productions-Sky1 
i l’empresa coreana Samsung.

Una festa local, d’interès nacional i amb impacte internacional.

Vilafranca del Penedès 48%
Barcelona 19%
Vilanova i la Geltrú 2%
Tarragona 1%
Sant Sadurní d’Anoia 1%
Altres poblacions29%

Vilafranca del Penedès 5.860 seguidors/es
Barcelona 2.773 seguidors/es
Vilanova i la Geltrú 432 seguidors/es
Tarragona 223 seguidors/es
Sant Sadurní d’Anoia 194 seguidors/es
Altres poblacions 4.122 seguidors/es

9.242 seguidors/es
(augmenten a mesura que la xarxa està més activa)

13.604 seguidors/es

6.279 seguidors/es
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La Festa Major, però, funciona amb 
un engranatge complex que es mou 
gràcies a totes i tots, ciutadania, 

Administració pública i al sector 
empresarial col·laborador. És per 
aquest motiu que ens adrecem a 
vostès, ja que considerem que són un 
pilar fonamental d’aquesta festa per 
tal de demanar-los la col·laboració 
econòmica, que ens permet seguir 
tenint una festa ben lluïda, que 

ajudi a atraure tant l’interès de la 
població local com de persones 
d’arreu del territori creant sinèrgies 
que, dins d’un clima d’optimisme i 
de confiança contribueixi a iniciar el 
camí de sortida de la situació actual. 

Amb la constitució de la Fundació 
de la Festa Major de Vilafranca del 
Penedès a l’any 2012 els particulars 
i les empreses poden gaudir, en 
agraïment a la seva aportació, 
de diversos avantatges fiscals 
i promocionals.

PRESÈNCIA NOTÒRIA
Des del moment de materialitzar la col·laboració

Els logotips identificatius de les 
empreses s’aniran col·locant en el 
moment en què es rebin els donatius 
dels col·laboradors, d’aquesta 
manera es compensarà l’espai amb 
els noms de les empreses o persones 
col·laboradores. 

És per aquest motiu, que considerem 
interessant fer el donatiu el més 
aviat possible, i aixi abans gaudirà 
d’aquests avantatges.

FEM LA FESTA UN 0,7% 
MÉS SOLIDÀRIA

Proposem donar un valor afegit 
als col·laboradors econòmics 
que hi participen, oferint-los 

la possibilitat de participar 
no només amb la festa, sinó 

també amb una entitat social de 
Vilafranca del Penedès.

Dels donatius privats que ajuden 
a cofinançar la festa, es destinarà 

un 0,7% a un projecte social. La 
part corresponent, dependrà 

d’aquestes aportacions 
privades i serà assumida per 

l’Obra Social La Caixa.



*A partir de 1.500€ es consideren serveis publicitaris:

A l’import que vulguin aportar caldrà afegir-li el 21% d’IVA (per exemple: si volen aportar 
1.500€ els demanarem que ingressin 315€ més, per tant al compte hi entraran 1.815€, 
però el que es queda la Fundació són únicament 1.500€ ja que la resta s’ha d’ingressar a 
l’AEAT i qui fa l’aportació s’ho pot descomptar de la seva declaració d’IVA.).

Rebrà una contraprestació que va més enllà de l’aparició al programa, comportarà sortir 
per exemple a les lones dels concerts o bé d’algun espai pel qual tinguin interès (espais 
per exposar cotxes, tractors, etc.).

S’expedirà una factura on hi constarà com a concepte “Servei publicitari consistent a 
estar present a la Rambla Sant Francesc” per exemple.

-  Cartell i faixa d’agraïment.
-  Llista d’agraïment al programa de la Festa Major.

De 0
a 249€

AGRAÏMENT

AMIC/GA

COL·LABORADOR/A

PATROCINADOR/A

MECENES

De 250 
a 599€

De 600 
a 1.499€

De 1.500 
a 4.999€
(més IVA)

A partir 
de 5.000€
(més IVA)

-  Cartell i faixa d’agraïment.
-  Llista d’agraïment al programa de la Festa Major.
-  Constar a les llistes d’agraïments a la premsa comarcal.

-  Cartell i faixa d’agraïment.
-  Llista d’agraïment al programa de la Festa Major.
-  Llista d’agraïment a la web de la Festa Major.
-  Constar a les llistes d’agraïments a la premsa comarcal.

-  Cartell i faixa d’agraïment «Patrocinador».
-  Llista d’agraïment al programa de la Festa Major patrocinant 
   o copatrocinant un acte concret amb aparició del logotip.
-  Llista d’agraïment a la web de la Festa Major amb link a la pàgina 
   web del donant si en té amb aparició del logotip.
-  Constar a les llistes d’agraïments a la premsa comarcal.
-  Presència a les rodes de premsa des del moment del donatiu.
-  Presència als escenaris dels concerts amb el seu nom i/o logotip.
-  Presència a les xarxes socials, amb el missatge “la Festa Major 
   recomana...».
-  Proposta personalitzada.

-  Cartell i faixa d’agraïment «Mecenes»
-  Llista d’agraïment al programa de la Festa Major patrocinant 
   o copatrocinant un acte concret amb aparició del logotip.
-  Llista d’agraïment a la web de la Festa Major amb link a la pàgina 
   web del donant si en té amb aparició del logotip.
-  Constar a les llistes d’agraïments a la premsa comarcal
-  Presència a les rodes de premsa des del moment del donatiu
-  Presència als escenaris dels concerts amb el seu nom i/o logotip
-  Presència a les xarxes socials, amb el missatge “la Festa Major 
   recomana...» amb el logo a la pàgina web
-  Proposta personalitzada
-  Patrocini d’un espai amb pancarta

Graus de col·laboració



L’article 17 i següents de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, del Règim Fiscal de les Entitats sense 
Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge 
(BOE número 307, de 24 de desembre de 2002) dóna dret 
a unes deduccions fiscals en funció de si el donant és 
una persona física o jurídica. Aquestes deduccions 
seran com les que es gaudeixen al fer altres donatius 
com, per exemple, els de la Marató de TV3.

Per justificar la deducció caldrà facilitar el nom, NIF i 
adreça del donant i li serà lliurat un certificat acreditatiu 
de la donació realitzada.

Aquells que facin una aportació superior a 1.500€, donat 
que els serveis que rebi ja seran considerats com a 
serveis publicitaris, se li expedirà una factura per aquest 
concepte on s’haurà d’afegir l’IVA del 21%.

Deduccions fiscals

PERSONES FÍSIQUES
(CB, SCP, etc.)

Fins 150€ Norma general80% 35%

35%

40%

40%

Excés dels 150€

Excés de 150€ si 2 anys anteriors 
s’haguessin fet donatius a la Festa 

Major per imports iguals o superiors, en 
cadascun d’ells al de l’exercici anterior.

Si els 2 anys anteriors s’haguessin fet 
donatius a la Festa Major per import 
igual o superiors, en cadascun d’ells 

al de l’exercici anterior.

PERSONES JURÍDIQUES
(SA, SL, SAP, SLP etc.)



LONES
Rambla de Sant Francesc

ESCENARI PRINCIPAL
Rambla de Sant Francesc

SUPORTS ESTÀTICS
Rotondes d’entrada a Vilafranca

PANCARTES

Opcions de col·laboració
Espais disponibles



Montse Andrade Bages
658 61 41 30

Anna De Tena Córdoba
607 84 12 69
Pere Nin Tort
619 00 74 61

Núria Rovira Pacheco
637 80 76 84

Pablo Sancho París
696 39 66 07

@fmvilavilafranca
#fmvila20 #irrepetible

festamajordevilafranca@gmail.com

Fundació Festa Major
NIF G-65852485

Vilafranca del Penedès
c/ de la Cort 14, 08720


