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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’activitat esportiva a la Federació Catalana de Futbol (ara endavant, l'FCF) 
durant la temporada és constant, amb l’organització i celebració de 
campionats, partits, tornejos, esdeveniments i actes per promoure el futbol 
que es juga a Catalunya. 
 
En aquest sentit, l'FCF organitza cada temporada la Copa de Catalunya 
femenina, la Copa de Catalunya amateur i els campionats de Catalunya 
amateur, finals les quals estan previstes per cap de setmana del 3 i 4 de 
setembre, en uns horaris pendents de concretar per part de l'organització.  
 

− La Copa de Catalunya Femenina aplega els equips que participen en les 
màximes categories nacionals (excepte Lliga Iberdrola) i territorials 
(preferent i quatre primers classificats de primera divisió). En l’última 
final jugada a Palamós van presenciar el duel 2.235 espectadors. 

− En la Copa de Catalunya Amateur hi participen els equips campions de 
grup de Segona, Tercera i Quarta Catalana. A la final jugada a Palamós el 
2019 hi van assistir 1.254 persones. 

−  En el Campionat de Catalunya Amateur hi participen els campions i 
millor segon classificat de Primera Catalana. 

 
Per tant, 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 en seu única la disputa de les 
Copes Catalunya femenina i amateurs, poden enviar el respectiu interès i 
oferta abans del dia 11 de juliol de 2022 mitjançant escrit dirigit a secretaria 
general de l’FCF al correu secretaria@fcf.cat d’acord amb les condicions 
establertes en aquest.  
 

2. GARANTIES I RESPONSABILITATS 
 
El titular de la instal·lació assumeix la responsabilitat que li correspon en 
aquesta qualitat i declara disposar de les garanties suficients que estableix 
l’article 62.3 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text 
únic de la Llei de l’esport i els articles 75 a 83, que resultin aplicables a 
l’esdeveniment esportiu, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Tanmateix, l’FCF assumeix la responsabilitat que li correspon com 
organitzador de l’activitat i declara disposar de les garanties suficients que 
exigeixen la disposició addicional segona del Decret 58/2010, de 4 de maig, de 
les entitats esportives de Catalunya i els articles 75 a 83, que resultin aplicables 
a l’esdeveniment esportiu, del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
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3. REQUISITS DE LES INSTAL·LACIONS 

 
La instal·lació esportiva cedida a l’FCF s’utilitzarà per disputar les finals de les 
Copes Catalunya Amateur de la temporada 22/23, esdeveniment el qual es 
durà a terme durant un mateix cap de setmana de finals de setembre en una 
única seu.  
 

3.1. Instal·lació 
Aquesta instal·lació haurà de reunir les següents característiques: 

− El terreny de joc haurà de ser de gespa artificial en bon estat segons els 
estàndards habituals.  

− El terreny de joc haurà de comptar amb un sistema automatitzat de reg 
zonal. 

− La instal·lació esportiva haurà de disposar d'un aforament mínim de 
1.000 espectadors, tots ells asseguts i preferentment numerats. 

− La instal·lació esportiva haurà de disposar dels corresponents sistemes 
de control d’accés sectorialitzat i sistemes d'evacuació segons la 
normativa d’espectacles públics. 

− El recinte ha de disposar de les mesures per a la protecció de la 
seguretat i la salut aplicables en funció de la tipologia d’esdeveniment, 
d’acord amb allò disposat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el text únic de la Llei de l’esport; el Decret 58/2010, de 4 de 
maig, de les entitats esportives de Catalunya; i els articles 42 a 49 del 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 

 
 

3.2. Materials 
 
La instal·lació esportiva haurà de comptar amb els materials mínims següents: 

− Porteria de reserva. 
− Marcador. 
− Marcador de canvis. 
− Sistema de megafonia. 
− Banderins de córner. 
− Fotocopiadora ràpida per imprimir alineacions. 
− Banquets principals, així com banquetes/bancs auxiliars per a la resta de 

cos tècnic. 
 

3.3. Espais 
 
La instal·lació esportiva haurà de comptar amb els espais mínims següents: 

− Zona per ubicar una llotja d'autoritats amb capacitat mínima per a 30 
persones i zona contigua per a activitats institucionals. 
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− Zona per ubicar llotges i Zones VIP amb capacitat mínima total per a 30 
persones i zona contigua per a activitats institucionals. 

− Vestuari per a l'equip que disputi com a local. 
− Vestuari per a equip que disputi com a visitant. 
− Vestuari per a l'equip arbitral, el qual haurà de tenir WIFI i un mínim 

d'una dutxa, un vàter individual, i un escriptori. 
− Vestidor pels nens recull pilotes i participants en els actes previs. 
− Els vestuaris de l'equip local i visitant han de tenir dutxes amb aigua 

calenta, banys, capacitat per almenys 20 persones, lliteres de massatge. 
− Sala per l’organització de l’FCF dotada dels estris fonamentals perquè 

aquests vulguin treballar.  
− Sala de material per a l’organització (emmagatzematge de pilotes, 

neveres, aigües, trofeus, etc.) 
− Sala d'Infermeria que haurà de contenir mínim d'una llitera d’infermeria, 

material mèdic mínim, una taula i 2 cadires. 
 
La instal·lació esportiva haurà de comptar amb els espais i equipaments 
següents per als mitjans de comunicació: 

− Sala de Premsa amb: 
▪ WIFI 
▪ Capacitat mínima per a 10 persones i tarima per a 2 càmeres 
▪ Idealment accés diferenciat des de Tribuna de Premsa i sense 

connexió amb zona de vestuaris. 
 

− Zona en grada habilitada amb WIFI per a mitjans amb un número de 
posicions que s’establirà segons les peticions d’assistència de mitjans de 
comunicació rebudes al departament de comunicació de l’FCF.  
 

− Zona Mixta 
▪ Espai adequat per a aquesta. 

 
− Zona per a entrevistes Flash amb dues posicions. 

 
− Zona d'accés de fotògrafs al terreny de joc. 

 
− Zona per a comentaristes de TV 

▪ Un mínim de 2 posicions i reserva de posició central preferent per a 
l’operador amb drets. 

 
− Zona per instal·lar la els equipaments per la retransmissió d’aquests.  

 
− Plataforma càmera principal TV segons indicacions de l’operador 

televisiu que operi.  
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3.4. Aparcament 
 
Als voltants de la instal·lació esportiva haurà de comptar amb zones per a 
aparcaments. 

− S'haurà de preveure aparcament suficient per als autocars dels equips, 
furgonetes de material, cotxes dels àrbitres i organització de l’FCF a les 
zones limítrofes a la instal·lació esportiva que s'acordarien després de 
realitzar l’oportuna visita. 

− Aparcament per a autoritats i compromisos: 60 places 
− Aparcament per autobusos equips: 4 places 

 
3.5. Il·luminació 

 
La instal·lació esportiva i el terreny de joc hauran de comptar amb la següent 
il·luminació mínima vertical de 500 lx. 
 

3.6. Personal 
 
Personal mínim a la instal·lació esportiva per part de l'adjudicatari: 

− Personal de la instal·lació esportiva necessari pel desenvolupament de la 
trobada corresponent a manteniment, obertura de portes, 
vídeo/megafonia i neteja. 

− Voluntaris/àries per col·laborar amb el personal de l’FCF. 
− Hostesses per assistència a les llotges.  
− Un mínim de 10 recull pilotes. 
− Durant el partit han de ser presents els responsables de l’electricitat i el 

personal sigui necessari per a la prevenció d'avaries.  
 
Tanmateix, ambdues entitats garantiran tot allò establert en l’article 24 de la 
llei de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials.  
 
S’haurà de garantir que el propietari de les instal·lacions és el 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.  
 
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 
d’aquest. A més, la instal·lació esportiva serà visitada prèviament pel personal 
federatiu en les dates que acordin ambdues entitats amb l’objectiu de 
preparar l’esdeveniment atenent a les característiques d’aquesta.  
 
En aquest sentit, 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 
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condicions que determinen les Regles de Joc del Reglament General de l’FCF, 
UEFA, FIFA 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.  
 
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. 
 
L’FCF es fa responsable del bon ús de les instal·lacions i respondrà de tots 
aquells danys materials 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.  
 

4. PUBLICITAT 
 
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. 
 
La instal·lació esportiva serà posada a disposició de l’FCF lliure de publicitat 
estàtica per a la celebració del partit. L’FCF, doncs, instal·larà la publicitat que 
es correspongui d’acord amb la política de patrocinis que tingui adquirida. 
 
No es pot lliurar amb ocasió del partit o relacionat amb el mateix cap 
publicació o documentació amb publicitat o referència de marques comercials 
que no hagi estat autoritzada per l’FCF. 
 

5. DRETS TELEVISIUS 
 
Els drets de televisió i de publicitat a la instal·lació esportiva i partit pertanyen a 
l’FCF o a qui aquesta els hagi cedit. 
 

6. ENTRADA, AFORAMENT, VENTA D’ENTRADES I TICKETING 
 
La presència de públic de l’esdeveniment estarà supeditada a la normativa 
vigent en matèria sanitària en el moment de la celebració d’aquest, havent de 
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ser consensuada entre ambdues parts l’assistència de públic i les seves 
respectives condicions.  
 
La venda d'entrades i la respectiva política de preus de les localitats serà 
gestionada directament per l’FCF mitjançant els seus propis canals de venda o 
pactat amb l’empresa de ticketing que gestioni la venda d’entrades de l’estadi, 
podent determinar el bloqueig d’entrades per clubs participants, 
patrocinadors i altres compromisos. Per tant, el producte de la venda de les 
entrades correspon íntegrament a l’FCF, la qual tindrà la potestat de 
determinar el preu o gratuïtat d’aquestes.  
 

7. PRESENTACIÓ DE L’ESDEVENIMENT 
 

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 en el qual es garanteixi 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.  
 
A més, es tindrà dret a participar en l'acte de presentació i en qualsevol altra 
activitat  promocional que es pugui acordar de mutu acord. 
 

8. CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 

8.1. Assumpció de despesa gestionada per l’FCF  
 
Seguidament es fa una relació dels serveis i despeses mínimes necessàries que 
comporta la celebració d'aquest esdeveniment, que se xifren inicialment en 
VINT MIL euros (20.000.-€), exclosos impostos i taxes, mitjançant pagament 
directe a l'FCF. L'Ajuntament, o les entitats vinculades, faran els seus millors 
esforços per realitzar els pagaments d'aquesta despesa i serveis en els terminis 
establerts en la legislació vigent sense sobrepassar, en cap cas, el 30 d'octubre 
de 2022. 
 
Aquesta quantitat econòmica detallada anteriorment serà utilitzada per l’FCF 
per fer-se càrrec i sufragar dels següents serveis i despeses que s’enumeren:  
 

• Personal pel control d’accessos. 
 

• Servei de seguretat d’acord amb les característiques de l’esdeveniment 
que, vigilants i auxiliars, per desenvolupar aquests serveis a la instal·lació, 
aparcament, públic, vestidors i llotja.  
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• 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. 

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

 
8.2. Assumpció de despesa gestionada per l’Ajuntament  

 
Seguidament es fa una relació dels serveis i despeses mínimes necessàries que 
comporta la celebració d'aquest esdeveniment que l'Ajuntament de la ciutat 
que aculli l'esdeveniment es compromet a cobrir directament, o a través 
d'entitats vinculades, o contractant o prestant directament el servei en les 
condicions que estableix la normativa vigent, sense cost per l'FCF. 
L'Ajuntament, o les entitats vinculades, faran els seus millors esforços per tenir 
els serveis enllestits i programats tres dies abans de l’esdeveniment.  
 

• Cessió gratuïta de l’ús de tots els espais de la instal·lació el dia de partit. 
  
• Cessió gratuïta de l’ús de tots els espais de la instal·lació els dies 

assignats per entrenaments i la disputa d’aquests partits.  
 

• Subministraments de la instal·lació.  
 

• Personal de les instal·lacions pel seu correcte manteniment i serveis i 
costos del personal treballador que gestiona la instal·lació esportiva que 
han d'estar presents durant la celebració dels partits. 

 
• Costos del grup electrogen d'emergència. 

 
• Subministrament del manteniment del terreny d’acord amb el 

reglament de joc i a les característiques de l’esdeveniment. 
 

• 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 neteja: 

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

públics,...) durant el desenvolupament dels partits. En aquest 
sentit, l’organització facilitarà amb antelació el calendari d’ús dels 
vestidors per tal de programar el servei de neteja. 
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• Reserva d’aparcament en via pública i/o privada per cotxes autoritzats i 
accés d’autocars d’equips participants durant els dies assenyalats 
d’acord amb l’esmentat.  

 
• Qualsevol obra no efímera que s'hagués d'executar a la instal·lació 

esportiva per complir amb els requisits establerts incloses les millores 
que siguin necessàries a la gespa, als vestidors i a les zones destinades 
als mitjans de comunicació. 

 
 
Per contra, l’FCF assumeix totes les demés despeses inherents a l’organització 
integral de l’esmentat esdeveniment i la del personal federatiu que intervingui 
en aquest. 
 
 

9. CONTRAPRESTACIONS 
 
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. 

 
− 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 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. 
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I, perquè així consti, es convoca aquest plec de condicions a Barcelona, a 1 de 
juliol de 2022. 
 
 
 
 
 

Oriol Camacho Martí 
Secretari General de l’FCF 
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