
 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DEL TENDER 
PER LA PRESENTACIÓ D’OFERTES PER L’ORGANITZACIÓ 

DE LA FINAL DE COPA DE CATALUNYA ABSOLUTA 
MASCULINA 

 
PRIMERA.- L'FCF (ara endavant, l'FCF) organitza cada temporada la Copa de 
Catalunya absoluta masculina que enfrontarà al CF Badalona Futur contra el 
FC SAD Andorra, final la qual està prevista pel 15 de febrer de 2023 en uns 
horaris pendents de concretar per part de l'organització. 
 
SEGONA.- Que la Comissió Econòmica, Executiva i Junta Directiva de l’FCF va 
aprovar utilitzar la figura del tender públic per designar la seu de la final de 
Copa Catalunya absoluta masculina de futbol pel qual els propietaris o 
concessionaris de les instal·lacions aportaven un valor afegit a l’organització 
d’aquest esdeveniment d’acord amb les condicions recollides al mateix tender. 
 
TERCERA.- Que en conseqüència, l’FCF va fer públic el tender per la 
presentació d’ofertes per l’organització de la final de Copa Catalunya absoluta 
masculina en l’apartat de “Concursos” de la web oficial de l’entitat 
(https://www.fcf.cat/concursos) el passat 20 de desembre de 2022. 
 
QUARTA.- Que al mateix temps, a les 16:31 hores el 20 de desembre de 2022, el 
document va ser enviat a tots els clubs de futbol per la intranet federativa 
posant en disposició dels clubs i ajuntaments locals la possibilitat d’acollir 
aquest esdeveniment en la seva localitat d’acord amb les condicions per 
l’organització de la final de Copa Catalunya absoluta masculina de futbol que 
s’adjuntaven i s’atorgava un termini fins al 9 de gener de 2023 a les 12:00 hores 
perquè enviessin els respectius interessos i ofertes.  
 
CINQUENA.- Que un cop exhaurit el termini previst per presentar les 
esmentades ofertes, tres els interessos formals manifestats a l’FCF per 
organitzar la final de Copa Catalunya absoluta masculina de futbol: 
 

1. AJUNTAMENT DE TERRASSA, el dia 22 de desembre de 2022 a les 
12:28 hores.  

2. CF BADALONA (6184), amb el suport i coordinació de l’Ajuntament 
de Badalona, el dia 5 de gener de 2023 a les 17:25 hores.  

3. CF PALAMÓS (5001), el dia 9 de gener de 2023 a les 19:49 hores.  
 

https://www.fcf.cat/concursos
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SISENA.- Que es realitza la següent valoració de l’interès rebut:  
  

1. AJUNTAMENT DE TERRASSA manifesta una oferta formal 
presentant la seva candidatura per ser seu de la final de Copa 
Catalunya absoluta masculina de futbol i posa a disposició de l’FCF el 
l’ESTADI OLÍMPIC MUNICIPAL DE TERRASSA per la realització 
d’aquest esdeveniment. 
 

2.  CF BADALONA (6184), amb el suport i coordinació de l’Ajuntament 
de Badalona, manifesta una oferta formal presentant la seva 
candidatura per ser seu de la final de Copa Catalunya absoluta 
masculina de futbol i posa a disposició de l’FCF el l’ESTADI 
MUNICIPAL DE BADALONA per la realització d’aquest esdeveniment. 
 
Al fil de l’exposat, detallen els serveis que assumirien per a una bona 
organització de l’esdeveniment, tal com: 

- Garanties i responsabilitats legals exigides.  
- Terrenys de joc disponibles i les corresponents 

característiques. 
- Vestidors i les corresponents característiques. 
- Aforament, tribuna i zona mixta i les corresponents 

característiques. 
- Il·luminació.  
- Zona d’aparcaments i les corresponents característiques. 
- Oficines i les corresponents característiques. 
- Personal de consergeria, manteniment, megafonia i neteja, 

voluntaris, protocol d’assistència a les llotges, recull pilotes i 
responsable de manteniment de la instal·lació. 

- Assegurança de Responsabilitat Civil. 
- Cessió publicitària.  
- Servei de seguretat local (Policia Local i Mossos d’Esquadra) 

l’organització de l’esdeveniment per garantir una correcta 
planificació preventiva.  

- Càtering. 
- Presència de un servei sanitari preventiu de Suport Vital Bàsic 

durant la celebració del partit. 
- Altres serveis disponibles per l’organització de l’esdeveniment 

i les corresponents característiques. 
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3. CF PALAMÓS manifesta una oferta formal presentant la seva 
candidatura per ser seu de la final de Copa Catalunya absoluta 
masculina de futbol i posa a disposició de l’FCF el l’ESTADI PALAMÓS 
COSTA BRAVA per la realització d’aquest esdeveniment. 

 
 
SÈPTIMA.- Que atenent a l’exposat i a l’establert en el tender per l'organització 
de la final de Copa Catalunya Absoluta Masculina de futbol, un cop exhaurit el 
termini de presentació d’ofertes i la posterior examinació d’aquestes, la 
Comissió Executiva de l’FCF procedeix a efectuar la següent 
 

RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ  
 
PRIMERA.- La designació de BADALONA com a seu oficial de la final de Copa 
Catalunya absoluta masculina de futbol d’acord amb l’oferta rebuda per correu 
electrònic el passat dia 5 de gener de 2023 a les 17:25 hores, en favor del CF 
BADALONA(6184), amb el suport i coordinació de l’Ajuntament de Badalona. 
 
SEGONA.- Finalment, es resol concedir un termini de 3 dies hàbils generals 
perquè les parts interessades puguin presentar qualsevol al·legació que 
estimin oportuna respecte a aquesta resolució al correu electrònic de  
legal@fcf.cat. 

 
En Barcelona, a 12 de gener de 2023 

 
 
 
 

 
Oriol Camacho Martí 

Secretari General 
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