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REGLAMENT INTERN PEL QUAL ES REGULA EL FUNCIONAMENT DE L’ESPAI 

D’ANIMACIÓ DEL FC BARCELONA 

 

TÍTOL 1.- DE L’ESPAI D’ANIMACIÓ I EL RECONEIXEMENT DELS SEUS 

MEMBRES 

Capítol 1.- Condició de membre i drets reconeguts. 

Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació del present Reglament 

El present Reglament té per objecte regular la creació i funcionament del que ha 

vingut a denominar-se “ESPAI D’ANIMACIÓ” consistent, en un espai específic 

determinat i delimitat de la graderia de l’Estadi “Camp Nou” que esdevé reservat i 

destinat  a l’ús específic i concret que per mitjà del present es regula. 

L’àmbit d’aplicació del present Reglament serà l’espai ubicat a la zona de gol nord 

baix de l’estadi, constituït per 1246 seients que es corresponen amb els seients 

ubicats a les boques compreses entre la número 043 (seients parells) i la 050, 

ambdues incloses. 

Així mateix, quedaran subjectes al present Reglament i, per tant, vindran obligades al 

seu estricte compliment, totes les persones que, complint els requisits que més 

endavant es diran, adquireixin la condició de membres de l’Espai d’animació. 

 

Article 2.- Definició i ús de l’espai d’animació. 

2.1 L’espai d’animació ha estat creat amb la finalitat de dotar un espai específic a 

l’Estadi Camp Nou en el que es duguin a termes activitats, càntics i s’encoratgi a la 

resta de públic de l’Estadi a animar l’equip FUTBOL CLUB BARCELONA en aquells 

partits oficials que es disputin al Camp nou i concretament, aquells partits de 

competició oficial de lliga, Copa del Rei i Champions League, quedant expressament 

exclosos els partits de Supercopa, Trofeu Joan Gamper i/o partits amistosos.  

2.2 L’espai d’animació és creat i concebut com un entorn pacífic, no bel·ligerant que 

tingui per objecte única i exclusivament conductes de caire esportiu i d’animació, 

sense que en cap cas hagi estat concebut com un espai per reivindicar conductes 

agressives, intolerant i/o qualsevol altra que comporti una infracció de la Llei de 

l’Esport i/o la Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
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l’esport i/o qualsevol conducta que no estigui directament relacionada i/o no mereixi 

la consideració d’animació esportiva. 

2.3 Dins de l’espai d’animació hi haurà 1200 seients assignats als grups d’animació i 

46 seients l’ús dels quals serà assignat de manera rotatòria, partit rere partit, prèvia 

sol·licitud pels grups d’animació reconeguts pel Club i que, necessàriament, hauran de 

comptar amb els  requisits establerts per la resta de localitats d’aquest espai i que 

són els establerts als articles següents. Un cop complerts els requisits, serà el Club 

qui, de manera discrecional podrà decidir a qui assigna cadascun dels seients per 

cada partit a tenor de les peticions rebudes i acceptades. 

2.4 Les persones que hagin d’accedir a l’Estadi Camp Nou per ubicar-se a l’espai 

d’animació, necessàriament hauran de fer-ho a través de les portes d’accés 

especialment habilitades a tals efectes a la zona de Gol Nord Baix, les quals gaudiran 

d’una nomenclatura especial que serà “Espai d’Animació 1” (EdA1), “Espai d’Animació 

2” (EdA2) i Espai d’Animació 3” (EdA3). 

 

Article 3.- Condicions d’accés: Requisits per a ser membre i procés de 

sol·licitud del “Carnet d’Espai d’Animació” (en endavant, carnet EDA). 

3.1 A fi i efecte d’adquirir i mantenir la condició de membre de l’espai d’animació, 

necessàriament hauran de complir-se els següents requisits: 

a) Ser major de 8 anys i ostentar la condició de soci del FC BARCELONA, estant al 

corrent de pagament de totes les obligacions envers del Club i sense que 

aquesta condició hagi estat suspesa, ni el soci sancionat disciplinàriament, en 

els tres (3) anys anteriors a la data en la que es pretengui cursar l’alta com a 

membre de l’espai d’animació.  

Els socis compresos entre 8 i 16 anys que vulguin cursar la seva alta com a 

membres de l’espai d’animació necessàriament hauran de fer-ho vinculats i 

amb l’autorització expressa del pare, mare i/o tutor legal que també haurà de 

ser membre de la mateixa. 

b) Ser membre d’algun dels grups d’animació reconeguts i degudament 

regularitzats davant el FC BARCELONA, els quals necessàriament han 

d’ostentar la forma legal d’associacions. 

c) No haver comès infraccions en matèria de violència esportiva, delictes amb 

ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques 

garantides per la Constitució, delictes contra l’ordre públic relacionats amb 

l’esport, ni d’altres contra l’ordre públic d’especial rellevància. 

d) No haver comès infraccions en matèria de protecció de la seguretat ciutadana 

quan aquestes conductes estiguin relacionades amb un esdeveniment esportiu. 

e) Facilitar les dades personals que siguin estrictament necessàries i adequades, 

així com autoritzar la cessió d’aquestes a les forces i cossos de seguretat 

competents, per verificar que la persona interessada reuneix les condicions de 

seguretat per a l’accés i permanència previstes en aquest reglament.  
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A aquests efectes, el FCB podrà requerir als interessats per a que aportin la 

documentació necessària que justifiqui que es reuneixen les condicions d’accés i 

permanència previstes en aquest reglament. 

3.2 Per a obtenir el carnet EDA per part d’un soci, serà necessari que el Grup 

d’animació al que estigui afiliat traslladi al Futbol Club Barcelona la sol·licitud per a 

ocupar una localitat a l’espai d’animació del FCB. Un cop cursada la sol·licitud, el FC 

BARCELONA verificarà que el soci pel qual es demana l’admissió, compleix amb tots 

els requisits previstos al punt anterior.  

El Club, basant-se en el compliment dels anteriors requisits, decidirà sobre l’admissió 

o la suspensió de la corresponent sol·licitud d’alta com a membre de l’espai 

d’animació, fins que s’acrediti el compliment de les condicions d’accés, i ho 

comunicarà degudament al Grup d’Animació que hagi cursat la sol·licitud.  

3.3 En cas d’admissió, el soci haurà de personar-se a l’Oficina d’atenció al 

barcelonista (OAB) ubicada a les instal·lacions del FC BARCELONA, i complimentar 

tots els tràmits administratius davant el FC BARCELONA, i concretament, tràmits a 

l’Oficina d’Atenció al barcelonista pel lliurament de la documentació d’alta, 

enregistrament de l’empremta dactilar i/ de la foto en el seu cas i pagament de la 

quota corresponent a la temporada esportiva.  

En cas que el soci admès com a membre de l’espai d’animació sigui  titular d’un 

abonament a l’Estadi Camp Nou, aquest haurà de ser cedit temporalment al FC 

BARCELONA mentre el membre de l’espai d’animació mantingui aquesta condició. Un 

cop cursi baixa de l’espai d’animació, el soci podrà sol·licitar la devolució de 

l’abonament del que era titular, el qual obligatòriament serà retornat a la finalització 

de la temporada en que cursi la baixa del carnet EDA. 

3.4 El FCB portarà una base de dades específica de les persones que hagin adquirit al 

condició de membre de l’Espai d’Animació i les quals s’incorporaran al Llibre de 

registre d’activitats de seguidors. 

 

Article 4. Ús del Carnet EDA. 

4.1 El soci que sigui admès i segueixi el procés establert a l’article anterior, 

esdevindrà titular d’un carnet EDA. L’ús, manteniment i renovació del qual quedarà 

subjecte al compliment de les següents condicions: 

a) El carnet EDA serà personal i intransferible, i donarà accés única i 

exclusivament al seu titular per a ocupar el seient que específicament tindrà 

assignat dintre l’espai d’animació. 

b) L’accés a l’espai d’animació es durà previ control biomètric a través de 

l’empremta dactilar però és obligatori portar el carnet EDA per a poder accedir 

a l’espai d’animació, i l’exhibició del mateix podrà ser requerit en qualsevol 

moment pel personal designat pel Club a tals efectes, o pels membres dels 

cossos de seguretat corresponents.  
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c) Queda terminantment prohibida la cessió onerosa ni/o gratuïta del carnet EDA 

que dóna accés a l’espai d’animació. L’incompliment d’aquesta prohibició 

constituirà una infracció molt greu i portarà aparellada les sancions previstes 

en aquest Reglament. 

d) Les condicions d’ús del carnet EDA seran les exposades al present 

REGLAMENT, sense perjudici de totes aquelles normes i/o indicacions que el FC 

BARCELONA pugui comunicar per aquest espai, ja sigui per raons de 

seguretat, de logística o de necessitats del propi Club. Aquestes indicacions i/o 

normes seran d’obligat compliment per part de tots els titulars dels carnets 

EDA ubicats en aquest espai. 

4.2 El carnet EDA tindrà una vigència d’una temporada esportiva, és a dir, de l’1 de 

juliol d’un any fins el 30 de juny de l’any següent. El soci titular d’aquest carnet EDA 

necessàriament haurà d’ostentar i mantenir la condició de membre de l’espai 

d’animació durant tota la temporada de vigència i, en cas que cursi baixa abans de la 

finalització de temporada no li serà retornat l’import abonat per la totalitat de la 

mateixa, ni tan sols parcial, renunciant el soci a tots els efectes. 

4.3 Les renovacions del socis que siguin titulars del carnet EDA es duran a terme any 

rere any a través dels grups d’animació regularitzats davant el Club. Per tant, són els 

grups d’animació els que hauran de cursar la petició de renovació davant del FC 

BARCELONA, per tal de que el club, si escau, mantingui la vigència de la titularitat del 

Carnet EDA. 

Article 5 – Protecció de dades 

De conformitat amb el que estableix la normativa de protecció de dades, s’informa del 

següent: 

1. Responsable del Tractament 

Les seves dades seran tractades per el FC Barcelona amb domicili a l’Avinguda 

Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298. 

2. Finalitats 

Que al formar part de l’espai d’animació les seves dades identificatives així com la 

imatge, entre d’altres) seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva pertinença 

com a membre de l’espai d’animació. 

Tanmateix i en compliment de les obligacions legals pertinents el Futbol Club 

Barcelona cedirà dites dades personals als membres de les Forces i Cossos de 

Seguretat competents, per a què verifiquin el compliment de les condicions de 

seguretat per a l’accés a l’Espai d’Animació recollides d’acord amb aquest reglament. 

En concret, per tal que verifiquin l’existència o no d’infraccions en matèria de 

violència esportiva i en matèria de seguretat ciutadana quan aquestes conductes 

estiguin relacionades amb un esdeveniment esportiu; de delictes amb ocasió de 

l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la 

Constitució i de delictes contra l’ordre públic relacionats amb l’esport i d’altres contra 

l’ordre públic d’especial rellevància.  
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3. Comunicació de dades 

Sens perjudici de la comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguertat de l’estat, les 

seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre 

forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals 

realitzen determinades activitats per al Club, però que en cap cas tractaran les dades 

per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió 

Europea, tal i com s’indica a l’apartat  “Transferències Internacionals”.  

4. Transferències internacionals 

El FC Barcelona, com entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals 

que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que les 

seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu . 

En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es 

protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure: 

o Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel 

regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per a 

garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel 

Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

 

o Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre 

la UE i Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament 

de dades d’acord als requisits del Reglament Europeu de Protecció de 

Dades. 

 

5. Duració del tractament 

Totes les dades que proporcioni, seran tractades mentre sigui membre de l’Espai d’Animació 

i fins i tot una vegada quan ja no en sigui membre, durant el temps imprescindible per a la 

depuració de responsabilitats en el marc de procediments disciplinaris interns del Futbol Club 

Barcelona, procediments administratius sancionadors i/o procediments judicials relacionats, o 

mentre subsisteixin els efectes derivats de la vostra relació amb l’entitat com a membre de 

l’Espai d’Animació. 

Finalitzat el termini indicat en el primer paràgraf d’aquest apartat, el FC Barcelona conservarà 

les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de 

mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol 

obligació legal del Club. 

6. Exercici dels seus drets 

En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats 

anteriorment. 

Tanmateix, podré exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o 

portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció Avda. Aristides Maillol, S/N, 

08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu 

electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat  

mailto:proteccio.dades@fcbarcelona.cat
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En cas de qualsevol dubte o reclamació sobre com el Futbol Club Barcelona tracta les dades 

de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, puc posar-me en 

contacte amb el  Delegat de Protecció de Dades, a la direcció Avda. Aristides Maillol, S/N, 

08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per 

correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat. En el supòsit que en un termini raonable 

no obtingui una resposta per part del Delegat de Protecció de Dades podrà interposar una 

reclamació davant de la autoritat competent. 

Capítol 2.- Normes de permanència a l’Espai d’Animació. Obligacions dels 

membres de l’espai d’animació. 

Article 5.- Normes de permanència. 

5.1 Els membres de l’espai d’animació que siguin titulars d’un carnet EDA hauran de 

complir tota la normativa interna reguladora del FC BARCELONA, així com i en 

especial tota la legislació aplicable en matèria d’esport, de seguretat i de prevenció de 

comportaments violents, racistes, xenòfobs i intolerants. Així mateix, estan obligats a 

col·laborar amb els responsables de la gestió de l’espai d’animació, i amb les forces i 

cossos de seguretat competents. 

5.2 Els membres de l’espai d’animació no podran haver comès infraccions en matèria 

de violència esportiva o de protecció de la seguretat ciutadana quan aquestes 

conductes estiguin relacionades amb un esdeveniment esportiu, delictes amb ocasió 

de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la 

Constitució, delictes contra l’ordre públic relacionats amb l’esport, ni d’altres contra 

l’ordre públic d’especial rellevància. 

5.3 Especialment i de conformitat amb la normativa en matèria esportiva, queda 

terminantment prohibit l’accés de: (i) qualsevol envàs de metall, vidre, ceràmica, 

fusta i/o qualsevol material susceptible de ser llançat i causar danys a tercers; (ii) 

armes de qualsevol tipus; (iii) productes amb un pes o volum superior a 500 gr o ml; 

(iv) material pirotècnic i/o lluminós; (v) en general qualsevol producte i/o material 

susceptible de causar danys i/o de resultar lesiu o que pugui alterar la seguretat o 

benestar de la resta d’espectadors que assisteixin a l’Estadi Camp Nou. 

5.4 Qualsevol persona que accedeixi a l’espai esmentat podrà ser escorcollada per 

part del personal de seguretat o pels membres de les forces i cossos de seguretat 

competents. 

5.5 EL FC BARCELONA a iniciativa pròpia i/o instat pels membres de les forces i 

cossos de seguretat i/o autoritats en l’àmbit de l’esport poden adoptar i requerir el 

compliment de mesures específiques adreçades a preservar la seguretat, benestar i 

convivència pacífica entre aficions. Els membres titulars del carnet EDA 

necessàriament hauran de complir aquestes normes específiques i puntuals que seran 

degudament comunicades. 

5.6 L’incompliment de les anteriors normes i/o d’aquelles altres que puguin emanar 

del Club i/o dels cossos esmentats seran considerades infraccions molt greus i 

portaran aparellades les sancions disciplinàries previstes en aquest Reglament, i 

l’expulsió immediata de l’espai d’animació, la pèrdua de la condició de membre de 

mailto:dpo@fcbarcelona.cat
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l’espai d’animació i la baixa del carnet, a banda de les sancions que per part de les 

autoritats competents puguin ser aplicades segons les conductes dutes a terme. 

5.7 El FC Barcelona inscriurà al Llibre registre d’activitats de seguidors totes les 

incidències en relació amb els grups d’animació i els seus membres, així com l’alta i 

baixa dels mateixos en l’espai d’animació. 

 

Capítol 3. Pèrdua de la condició de membre de l’espai d’animació i baixa del 

carnet EDA 

Article 6.– Assistència. 

Els membres titulars del carnet EDA hauran d’assistir al menys a un 80% dels partits 

que es celebrin a l’Estadi Camp Nou; pel cas de no assolir aquest mínim d’assistència, 

el carnet EDA serà donat de baixa directa per la temporada següent. 

 

Article 7.- Baixa i suspensió de la condició de membre de l’espai d’animació 

7.1 Seran causa de baixa i, per tant, de pèrdua permanent de la condició de membre 

de l’espai d’animació:  

a) L’incompliment de qualsevol de les normes de seguretat i/o de les indicacions 

facilitades ja sigui pel Club i/o per les autoritats competents. 

b) L’incompliment de les condicions d’accés i de les normes de permanència 

d’aquest reglament. 

c) La sanció disciplinària greu o molt greu que porti aparellada tal conseqüència.  

d) La comissió d’infraccions en matèria de violència esportiva o delictes amb 

ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques 

garantides per la Constitució o delictes contra l’ordre públic relacionats amb 

l’esport o d’altres contra l’ordre públic d’especial rellevància . 

e) La comissió d’infraccions en matèria de protecció de la seguretat ciutadana 

quan aquestes conductes estiguin relacionades amb un esdeveniment esportiu. 

f) El comportament contrari al present Reglament i/o a la normativa esportiva, 

que impliqui ingerència, ofensa i/o perjudici de la seguretat de la resta 

d’espectadors de l’esdeveniment. 

g) Per sol·licitud motivada del grup d’animació al que estiguin afiliats i que hagi 

cursat la petició d’alta en el seu moment.  

h) L’expulsió de tots els membres del grup d’animació.  

A aquests efectes, el FCB podrà requerir als interessats per a que aportin la 

documentació necessària que justifiqui que es reuneixen les condicions d’accés i 

permanència previstes en aquest reglament. 
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7.2 Es podran suspendre, de forma cautelar i amb caràcter temporal, els drets 

inherents al carnet EDA quan el Club tingui coneixement de l’inici d’un procediment 

administratiu i/o judicial en base a fets i/o conductes previstes a l’apartat anterior fins 

que es dicti la resolució corresponent.  

7.3 Les baixes i suspensions dels membres de l’espai d’animació pels motius recollits 

es faran constar al Llibre de registre d’activitats de seguidors. 

 

TÍTOL 2.- REGIM DISCIPLINARI APLICABLE ALS MEMBRES DE L’ESPAI 

D’ANIMACIÓ 

Article 8.- Aplicabilitat del règim disciplinari previst als Estatus del FC 

BARCELONA 

8.1 Resultarà d’aplicació als socis titulars del carnet EDA el règim disciplinari previst 

als Estatuts del FC BARCELONA al qual estan subjectes per la seva condició de socis 

de l’entitat. 

8.2 Tots els membres que assoleixin la condició de membres de l’espai d’animació 

reconeixen la potestat sancionadora del FC BARCELONA i els òrgans designats als 

efectes als Estatuts de l’Entitat als quals es sotmeten íntegrament obligant-se a 

complir les resolucions que emanin dels mateixos. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.-  

Sense perjudici dels requisits exigits en aquest Reglament per a poder cursar l’alta 

com a membre de l’Espai d’Animació, excepcionalment i pel primer període 

d’assignacions que es duran a terme durant la temporada 2016/2017, les persones 

que vulguin adquirir aquesta condició podran fer-ho si, malgrat no ostentar la condició 

de socis, cursen amb caràcter previ el carnet de compromís. Transcorregut aquest 

termini excepcional serà imprescindible ostentar la condició de soci del FC 

BARCELONA per poder cursar la petició d’alta com a membre de l’espai d’animació a 

través de l’oportú Grup d’animació. 


