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FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

CONDICIONS PER L’ORGANITZACIÓ DE L’11a 
FESTA DEL FUTBOL CATALÀ DE LA FEDERACIÓ 

CATALANA DE FUTBOL DE LA TEMPORADA 21/22 
 
La Federació Catalana de Futbol (ara en endavant, l’FCF), posa en coneixement 
de tots aquells clubs, ajuntaments, diputacions i/o entitats o empreses 
propietàries o cessionàries d’instal·lacions esportives que estiguin interessades 
a acollir l'11a Festa del Futbol Català, poden enviar el respectiu interès i oferta 
abans del dia 20 de maig de 2022 mitjançant escrit dirigit a Secretaria de 
l’FCF al correu secretaria@fcf.cat d’acord amb les condicions establertes en 
aquest.  
 
1. OBJECTE 
 
L’FCF organitza la Festa del Futbol Català, competició que agrupa les 
semifinals i finals dels Campionats de Catalunya de futbol base i futbol femení i 
les finals de la Copa de Catalunya de futbol sala base durant un cap de 
setmana de mitjans de juny i en una mateixa seu. En total es disputen 16 
partits de Futbol 7 i de Futbol 11, tant masculins com femenins, i 12 partits de 
Futbol Sala, alguns dels quals retransmesos per Esport3. 
 
S'adjunta el dossier de l'esdeveniment per més informació. 
 
2. DATES 
 
El pla de competició de l’11a Festa del Futbol Català de futbol, futbol sala i 
altres activitats de promoció del futbol seran realitzades durant els dies 12, 17, 
18 i 19 de juny de 2022.  
 
3. DURACIÓ 
 
Donat que la Festa del Futbol Català és un esdeveniment que es celebra 
anualment a final de cadascuna de les corresponents temporades, el conveni 
de cessió d’ús que signaran ambdues parts tindrà una durada de dos anys més 
una pròrroga en idèntiques condicions.  
 
4. CESIÓ D’ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ. 
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Les instal·lacions esportives cedides a l’FCF s’utilitzaran per realitzar l’11a Festa 
del Futbol Català de la temporada 21/22, esdeveniment el qual es durà a terme 
durant les dates abans esmentades.  
 
La instal·lació es posarà a disposició de l’FCF dos dies abans de la data que 
comenci l’esdeveniment i la cessió finalitzarà un dia després de la conclusió del 
mateix.  
 
L’FCF podrà inspeccionar les instal·lacions amb caràcter previ i amb suficient 
antelació per determinar si es troba en estat òptim i en les condicions que 
determinen les Regles de Joc, els articles 176 i ss. del Reglament General de 
l’FCF i la resta de disposicions concordants. Si es detectés qualsevol deficiència 
a judici de l’FCF, la seu haurà de procedir a l’esmena de la mateixa en el 
termini que determini l’FCF, tenint en consideració que haurà d'esmenar-se en 
un termini raonable perquè es pugui disputar el partit en condicions òptimes.  
 
En aquest sentit, la instal·lació s’entregarà a l’FCF lliure de restriccions, 
obligacions comercials i de publicitat sense limitació ni cap servitud 
plenament operativa i amb els estàndards de qualitat per a la realització de 
l’esdeveniment. 
 
Com excepció a l’anterior, s’acorda cedir a la seu l’explotació comercial dels 
espais de venda de begudes i menjar dins de la instal·lació, les quals hauran 
d’acomodar la seva activitat a la legislació esportiva vigent.  
 
Cap tercer podrà utilitzar o disposar d’alguna part de la instal·lació durant els 
dies assenyalats llevat el concessionari d’hostaleria o altre pacte prèviament 
notificat i acceptat per l’FCF. 
 
S’haurà de garantir que el propietari de les instal·lacions és la titular de les 
instal·lacions indicades i de la seva explotació i que es troba en disposició de 
cedir el seu ús de forma incondicionada a l’FCF en els termes que s’indiquen 
en aquesta convocatòria.  
 
L’FCF assumeix els costos directes vinculats a la imatge de l’esdeveniment, de 
l’FCF i dels seus patrocinadors directes.  
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L’FCF es fa responsable del bon ús de les instal·lacions i respondrà de tots 
aquells danys que s’originin amb motiu de l’organització de l’activitat, d’acord 
amb allò establert per la normativa esportiva vigent. 
 
El propietari de la instal·lació aportarà l’assegurança de Responsabilitat Civil 
que sigui d’aplicació al propietari com al titular d’explotació de la instal·lació 
per cobrir els riscos que no siguin responsabilitat de l’organitzador. La pòlissa i 
rebut de pagament seran entregats una setmana abans de la celebració de 
l’esdeveniment. L’FCF analitzarà la tipologia i suficiència d’aquesta i podrà 
exigir, si escau, la seva modificació.  
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES. 
 
El propietari de la instal·lació es farà càrrec de: 

 
• Cessió gratuïta de l’ús de tots els espais de la instal·lació.  
• Subministraments de la instal·lació.  
• Subministrament del manteniment del terreny d’acord amb el 

reglament de joc i a les característiques de l’esdeveniment en el qual 
s'inclou la pintura del camp, porteries de futbol 7 i banderins.  

• Servei de policia local i grua municipal necessaris per la regulació del 
trànsit, reserva d'espais d'aparcament, senyalètica i anàlegs, amb 
caràcter previ, durant i posterior a l'activitat. 

• Servei de seguretat d’acord amb les característiques de l’esdeveniment 
que, de forma aproximada, es requereixen 126 hores de vigilants1 i 116 
hores d'auxiliars2 per desenvolupar aquests serveis a la instal·lació, 
aparcament, públic, vestidors i llotja.  

• Servei de càtering d’acord amb les característiques de l’esdeveniment.  
• Servei de neteja: 

o Servei previ a l’inici de la competició a tot el complex. 
o Servei de manteniment de la instal·lació (vestidors, grades, lavabos 

públics,...) durant el desenvolupament de tot el Campionat. En 
aquest sentit, l’organització facilitarà amb antelació el calendari 
d’ús dels vestidors per tal de programar el servei de neteja. 

 
1 El vigilant de seguretat ha de disposar de la T.I.P. habilitada pel Ministeri de l'Interior i el curs d'esdeveniments i 
espectacles. 
2 El auxiliars de vigilància treballen a les instal·lacions per realitzar tasques de comprovació de l'estat de les 
instal·lacions, tasques de recepció de públic, atenció a visitants i control de accessos, entre d’altres i és qui dona 
suport al vigilant de seguretat.  
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• Personal de les instal·lacions pel seu correcte manteniment i serveis.  
• El pla de protecció mínim d’acord amb el Reial Decret 30/2015, de 3 de 

març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, i 
especialment, els dispositius per a la vigilància i els mitjans sanitaris com 
ambulàncies. 

• Reserva d’aparcament en via pública i/o privada per cotxes autoritzats i 
accés d’autocars d’equips participants durant els dies assenyalats. 

 
En el cas que el propietari opti per què sigui la Federació Catalana de Futbol 
se’n faci càrrec del punts abans relacionats haurà de pagar a la Federació 
Catalana de Futbol la quantitat de 21.00,00 € més els impostos corresponents 
en concepte de compensació per les esmentades despeses. 
 
Tanmateix, ambdues entitats es coordinaran entre els seus respectius 
departaments d’actes, protocol i comunicació per coordinar un acte de 
presentació a la Sala d’Actes de la seu central de l’FCF la setmana prèvia a 
l’organització de l’esdeveniment i per garantir la presència d’autoritats durant 
aquest. No obstant això, si el propietari de la instal·lació volgués realitzar l'acte 
de presentació en alguna de les seves dependències haurà de sufragar els 
oportuns costos d'aquest. Per tant, es tindrà dret a participar a l'acte de 
presentació i en qualsevol altra activitat  promocional que es pugui acordar de 
mutu acord. 
 
Per contra, l’FCF assumeix totes les despeses inherents a l’organització integral 
de l’esmentat esdeveniment i la del personal federatiu que intervingui en 
aquest.  
 
6. ENTRADA/AFORAMENT.  
 
La presència de públic de l’esdeveniment estarà supeditada a la normativa 
vigent en matèria sanitària en el moment de la celebració de la mateixa, 
havent de ser consensuada entre ambdues parts l’assistència de públic i les 
seves respectives condicions.  
 
L’FCF serà competent de gestionar, vendre i posar els preus que cregui adient 
en cas que hi hagi venda d’entrades, podent determinar el bloqueig 
d’entrades per clubs participants, patrocinadors i altres compromisos.  
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7. DRETS DEL PROPIETARI DE LA INSTAL·LACIÓ. 
 
Com a contraprestació pel patrocini, el propietari de la instal·lació tindrà dret a: 
 

− Tenir presència en tot el material d’impremta i/o digitals, inclòs el cartell 
oficial de l’esdeveniment i l'FCF es compromet a fer els seus millors 
esforços perquè en tots els seus canals de comunicació propis es faci 
esment que l'Ajuntament com a col·laborador en l'organització de 
l'esdeveniment. 
 

− Visibilitat i presència del logo de l’Ajuntament, empresa o club a tir de 
càmera.  
 

− L’FCF cedirà al propietari de la instal·lació un nombre a pactar de 
localitats VIP i d’entrades normals, comprometent-se a comunicar 
prèviament a l’FCF qui ocuparà les places. 

 
− Les barres i punts de menjars dins del recinte seran gestionats per 

l’empresa o ajuntament que tingui concedida l’explotació. S’acorda 
doncs, cedir a la seu l’explotació comercial dels espais de venda de 
begudes i menjar dins de la instal·lació, les quals hauran d’acomodar la 
seva activitat a la legislació esportiva vigent. 

 
El propietari de la instal·lació posarà en coneixement de l’empresa 
concessionària de l’explotació del punt de restauració que no es podran 
vendre cap tipus de beguda alcohòlica. 

 
Tanmateix, el propietari de la instal·lació eximeix de qualsevol responsabilitat a 
l’FCF que pugui derivar-se de la gestió i explotació de qualsevol punt de 
restauració dins les instal·lacions i es compromet i garanteix que compleix 
amb la normativa vigent. 
 
I, perquè així consti, es convoca aquesta oferta pública a Barcelona,  a 16 de 
maig de 2022. 
 
 
 

Oriol Camacho Martí 
Secretari General de l’FCF 
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