
NORMES I CONDICIONS DE LA GRADA D'ANIMACIÓ 
 
Condicions de pertinença, accés i permanència a la Grada d'Animació 
 
La finalitat de la "Grada d'Animació” és la creació d'un grup d'aficionats del Club que aportació, de forma 
continuada, ànim, alè i suport al Club, tant dins com fora de l'Estadi, ostentant, en tot moment, un 
excel·lent i ètic comportament. 
 
El sotasignant, en la seva condició de titular de l'abonament de soci especial del Club que dona accés a la 
“Grada d'Animació”, accepta i presta el seu consentiment exprés a les obligacions i normes de 
comportament bàsiques identificades a continuació: 
 
1. Tota persona que accedeixi a la “Grada d'Animació” haurà de tenir una edat de, almenys, divuit (18) 
anys. Si aquest no fos el cas, es necessitaria consentiment dels pares o tutor legal. 
 
2. Tota persona que accedeixi a la “Grada d'Animació” podrà ser sotmesa a inspecció per part del personal 
de seguretat del Club i/o dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat. 
 
3. Tota persona que accedeixi a la “Grada d'Animació” haurà de sotmetre's a un control d'accés biomètric. 
Per a això, amb caràcter previ a l'obtenció de l'abonament especial de la “Grada d'Animació”, haurà de 
facilitar la captura de l'empremta que sigui necessària. 
 
4. Tota persona que accedeixi a la “Grada d'Animació” haurà de donar compliment a quantes instruccions 
li siguin requerides pel personal i/o serveis de seguretat del Club. 
 
5. Tota persona que accedeixi a la “Grada d'Animació” amb materials d'animació per a exhibir en aquesta 
graderia, a més de complir amb els requisits legals corresponents, hauran de ser prèviament aprovats pel 
Club. 
 
6. Tota persona que ostenti la titularitat d'un abonament de la “Grada d'Animació” haurà de tenir un 
comportament i una conducta ètica exemplar. 
 
7. El sotasignant manifesta i garanteix expressament ser coneixedor del règim legal i normativa interna 
del Club en matèria d'organització i assistència a espectacles esportius i, en concret, les disposicions 
contingudes en la Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport 
(especialment, les condicions d'accés i de permanència per als espectadors establertes en els articles 6 i 
7 d'aquesta Llei i el compromís de no realitzar actes o conductes previstes en els articles 2.1 i 2.2 de la 
referida Llei); el Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport; i el Reglament Disciplinari Intern del Club 
(que es troba disponible al  web del Club: http://www.rcdespanyol.com/es/reglamento-disciplinario). 
 
8. L'incompliment de les obligacions contingudes en l'anterior apartat 6. implicaran, a més de les 
conseqüències que es puguin derivar quan els esmentats incompliments puguin ser constitutius de 
delicte, l'expulsió immediata de l'infractor de les instal·lacions de l'estadi per part dels responsables de 
seguretat del Club o, en el seu cas, dels membres dels Cossos de Forces i Seguretat, sense perjudici de la 
posterior obertura d'un expedient disciplinari i imposició de les corresponents sancions (incloent la 
potencial retirada de l'abonament sense dret a cap reemborsament). 
 
9. L'abonament especial de la “Grada d'Animació” és personal i intransferible amb independència de la 
política que, si escau, pugui adoptar el Club respecte als abonaments corresponents a altres zones de 
l'estadi. En aquest sentit, el Club es reserva el dret a realitzar quants controls interns consideri oportuns 
per a verificar el seu correcte ú,s sol·licitant el DNI del titular de l'abonament o, en cas de dubte, establint 
els mecanismes tècnics que, a cada moment, consideri necessaris per a acreditar la titularitat d'aquest, 
incloent-hi aquells relatius a sistemes automàtics de caràcter biomètric. L'incompliment d'aquesta 
obligació pel titular o ús fraudulent del carnet d'abonat facultarà al Club per a procedir a la retirada i/o 
anul·lació d'aquest. 
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10. El sotasignant manifesta i reconeix expressament que no posseeix antecedents penals de cap classe. 
En el seu cas, el Club podrà sol·licitar i, si és precís, requerir, l'aportació del corresponent certificat 
d'antecedents penals a qualsevol titular de l'abonament especial de la “Grada d'Animació”. 
 
11. La “Grada d'Animació” és creada amb l'objecte i finalitat fonamental de servir d'exemple i referència 
per a altres clubs i aficions sobre la forma en què l'afició del Club fa costat als seus colors. En conseqüència, 
el sotasignat accepta expressament que, en la seva condició de membre de la “Grada d'Animació”, haurà 
d'exhibir en qualsevol estadi de futbol on assisteixi com a aficionat i integrant de la mateixa i, 
especialment, a l'estadi una irreprotxable conducta i haurà de respectar de manera íntegra la normativa 
vigent a cada moment. Així doncs, s'obliga expressament a acatar les instruccions que, en tot moment i, 
molt especialment, durant la disputa dels partits, els puguin ser comunicades pels empleats de qualsevol 
club esportiu o el personal de vigilància i seguretat d'aquests, col·laborant amb aquests en la localització 
i identificació de les persones que infringeixin les normes legals, alterin l'ordre públic o mantinguin 
conductes antiesportives. 
 
12. El respecte entre els seus aficionats és un dels valors fonamentals del Club. En conseqüència, els 
membres integrants de la “Grada d'Animació” estaran obligats a dirigir-se amb el degut respecte als altres 
companys de la referida graderia, reforçant els llaços de companyonia. Els insults, menyspreus, vexacions 
o qualsevol altra forma de falta de respecte o intimidació a la resta de seguidors del Club i/o als companys 
de la “Grada d'Animació” queden expressament reprovats i prohibits, podent constituir causa d'expulsió 
directa de la referida graderia i retirada del carnet de soci del Club sense dret a cap reemborsament, sense 
perjudici de la posterior obertura d'un expedient disciplinari i imposició de les corresponents sancions. 
 
13. El sotasignant manifesta, reconeix i accepta expressament que l'incompliment, total o parcial, del que 
es disposa a les presents Normes (sense perjudici de les responsabilitats de naturalesa penal, civil o 
administrativa que li puguin correspondre) podrà suposar la comissió d'una “Infracció Molt Greu” (en els 
termes definits en el Reglament Intern del Club). En conseqüència, podrà comportar, entre d’altres 
sancions, l'anul·lació automàtica de l'abonament de soci sense dret a cap devolució econòmica, així com 
l'expulsió, temporal o definitiva, del Club. Tot això en funció de la pròpia gravetat de l'incompliment en 
qüestió. 
 
14. El sotasignant, en la seva condició de titular d'un abonament especial de soci de la “Grada d'Animació”, 
té el deure de custodiar el referit abonament. En conseqüència, en el supòsit de pèrdua, sostracció o 
robatori d'aquest, haurà de posar aquest fet en coneixement del Club al més aviat possible. No obstant 
això, l'expedició d'aquest duplicat exigirà que, amb caràcter previ, no s'hagi realitzat un ús fraudulent de 
l'abonament de soci del Club. Així mateix, queda expressament prohibit realitzar un ús inadequat de 
l'abonament de soci del Club, així com permetre el seu ús per part d'un tercer. 
 
15. El sotasignant manifesta i garanteix expressament: 
 
a. no haver estat objecte de sanció, ferma o cautelar, ni figurar inscrit en el Registre Central de Sancions, 
per infraccions en matèria de violència, racisme, xenofòbia i intolerància a l'esport, de conformitat amb 
el que es preveu a la Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport i 
en el Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport. 
 
b. no haver estat objecte de sanció, ferma o cautelar, per infraccions en matèria de protecció de la 
seguretat ciutadana relacionades amb esdeveniments, espectacles o esdeveniments esportius. 
 
c. no trobar-se culpable en procés de recerca o procés judicial penal, ni haver estat detingut per la comissió 
d'un delicte dolós contra les persones, contra la llibertat, contra la seguretat col·lectiva, contra els drets 
fonamentals o contra l'ordre públic. 
 
15. D'acord amb el que es disposa en la normativa vigent en protecció de dades personals, l'informem 
que, en relació amb el tractament de les seves dades que facilita com a titular de l'abonament especial de 
soci de la “Grada d'Animació”, seran tractades pel REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, SAD, 
amb la finalitat de tramitar l'alta a la “Grada d'Animació”, així com gestionar la seva relació amb la mateixa 



conforme a les condicions de pertinença, accés i permanència a aquesta “Grada d'Animació”. Les seves 
dades es conservaran mentre sigui vostè membre d'aquesta graderia i, un cop deixi vostè de formar part 
d'aquesta, es mantindran bloquejats durant el termini exigit legalment per a l'atenció de possibles 
responsabilitats nascudes del tractament i durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert el citat 
termini es procedirà a la supressió. Conforme a la legislació aplicable, entre d’altres, la Llei 19/2007 contra 
la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport i el Reial decret 203/2010, de 26 de febrer, 
pel qual s'aprova el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en 
l'esport, i el Reglament regulador del règim general d'accés i permanència en els espectacles i 
esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, 
S.A.D. i règim disciplinari de socis, abonats i col·lectius vinculats amb el Club les seves dades podran ser 
comunicats a les Administracions Públiques habilitades legalment i a les Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat. 
 
La base legal per al tractament de les seves dades, segons se li ha informat, és l'acceptació de les presents 
Normes i Condicions de la Grada d'Animació, el compliment de la legislació aplicable, i el seu consentiment 
explícit per al tractament de les seves dades biomètriques que atorga mitjançant la subscripció d'aquest 
document. 
 
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals objecte de tractament, així com sol·licitar la rectificació 
de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris 
per als fins que van ser recollits, a més d'exercir el dret d'oposició, limitació al tractament, portabilitat de 
les dades i a retirar el consentiment atorgat. 
 
Podrà exercitar aquests drets dirigint-se per escrit, aportant còpia del seu DNI o document equivalent 
a REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, SAD, Av. Baix Llobregat,100, 08940 Cornellà de 
Llobregat i de manera electrònica a través del correu dpd@rcdespanyol.com. 
 
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electrònic: 
dpd@rcdespanyol.com. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets pot 
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
16. Aquesta alta és provisional. El Club es reserva el dret a denegar l'alta a la Grada d'Animació, i/o de no 
renovar l'abonament a la Grada d'Animació, quan el peticionari no compleixi els requisits previstos d'accés 
a la Grada d'Animació. La no admissió a la Grada d'Animació no impedeix que el peticionari pugui ser soci 
de ple dret en qualsevol altre sector, sempre que no hi hagués una mesura cautelar o sanció disciplinària 
del Club que ho impedís. En cas que l'alta no fos finalment aprovada, com a titular de l'abonament podrà 
optar entre: 
 
-Canviar a altres zones de l'estadi: En aquest cas, abonarà la compensació dinerària que correspongui, 
si existís diferència de preu. 
 
-Sol·licitar la devolució íntegra de l'import satisfet, sempre que el nou soci lliuri l'abonament al PAS, en 
el període que el Club li comuniqui quan se li notifiqui la denegació. 
 
I exposat quant antecedeix, subscriu les presents normes en senyal d'acceptació dels termes i condicions 
prevists en aquestes, 
 
A més, mitjançant la signatura del present document, s'autoritza el tractament de dades personals 
biomètriques en els termes recollits en el present document. 
 
 
 
 
 
 
 
A Cornellà de Llobregat (Barcelona), a …….… de …………………………. de 20___. 
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I exposat quant antecedeix, _______________________ i _______________________ (nom del 
pare/mare/tutor/tutora) amb DNI/NIE______________________ i _____________________________ i 
domicili en  _____________________________ ___________________________________________, 
actuant en la seva condició de _________________ i __________________ (del/la menor 
____________________________________ de __________anys d'edat, amb DNI___________________ 
AUTORITZEN, per mitjà del present document, al fet que el REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE 
BARCELONA, S.A.D. doni d'alta/renovi com a abonat/a a el seu fill/a a la Grada d'Animació, DECLAREN que 
assumeixen tota responsabilitat que es derivi de l'ús de l'abonament per part del seu fill/a, i a aquest 
efecte i per a donar efectivitat a aquesta autorització, signen a continuació en el lloc i data indicats (en 
cas que només un dels progenitors/tutors legals subscrigui el present document, i existeixi un altre 
progenitor/tutor legal que exerceixi la pàtria potestat sobre el menor, el signant declara que aquest altre 
progenitor/tutor legal no s'oposa al contingut d'aquestes normes i condicions, i es considerarà 
que ha atorgat el seu consentiment tàcit, exonerant al Club de qualsevol tipus de 
responsabilitat derivada de qualsevol desacord entre els mateixos) subscrivint les presents normes en 
senyal d'acceptació dels termes i condicions prevists en aquestes, a 
________________, a ____ de _____________20___. 
 
 
Sr./Sra. ______________________ / __________________ (pare/mare/tutor) 
 
DNI ________________________/________________________ 
 
 
Signat: 
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