REGLAMENT INTERN PEL QUAL ES REGULA EL FUNCIONAMENT DELS VIATGES DE
FCBDESPLAÇAMENTS, DEPARTAMENT DEL FUTBOL CLUB BARCELONA.
TÍTOL 1.- DE FCBDESPLAÇAMENTS I EL RECONEIXEMENT DELS SEUS VIATGERS
ARTICLE 1. Objecte i àmbit d’aplicació del present Reglament
El present Reglament té per objecte regular el comportament dels socis, penyistes, socis de
compromís i altres col·lectius socials del club (en endavant viatgers) que per autorització
expressa del FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FCB) poguessin gaudir d’aquest
servei, als viatges organitzats pel FCB a través de FCBDESPLAÇAMENTS, departament
responsable de l’organització dels desplaçaments.
L’àmbit d’aplicació del present reglament seran els viatges o desplaçaments organitzats per
FCBDESPLAÇAMENTS per tal de poder assistir als partits disputats pel FCB fora del Camp
Nou.
Així mateix, quedaran subjectes al present Reglament d’obligatori compliment tots els viatgers
que adquireixin un desplaçament a través de qualsevol dels canals de venda: web, telèfon o bé
presencialment a l’oficina de FCBDESPLAÇAMENTS o a qualsevol de les oficines d’Halcon
Viajes o Viajes Ecuador, organitzador tècnic del servei de FCBDESPLAÇAMENTS.
ARTICLE 2. Condicions d’accés: Requisits per a poder gaudir dels viatges de
FCBDESPLAÇAMENTS.
2.1 A fi i efecte de poder adquirir els viatges oferts per FCBDESPLAÇAMENTS,
necessàriament hauran de complir-se els següents requisits:
a) 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.
b) 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.
c) No tenir suspesa la condició de soci, soci de compromís o penyista degut a qualsevol
expedient disciplinari tramitat a través de la Comissió de Disciplina del club o bé del Reglament
de les Penyes.
2.2 El FCB es reserva sempre el dret d’admissió dels viatgers als desplaçaments organitzats
per FCBDESPLAÇAMENTS, basant-se en causes concretes i objectives, sempre que aquestes
causes no es basin en criteris discriminatoris que puguin produir indefensió als viatgers.
ARTICLE 3. Normes de convivència. Obligacions dels viatgers.
3.1 Tots els viatgers han d’observar sempre un comportament cívic i respectuós al llarg de tot
el desplaçament, tant envers l’habitacle, com envers els altres viatgers o no amb qui
comparteixin el desplaçament. El respecte és un dels valors del Futbol Club Barcelona i també
el valor insígnia de FCBDesplaçaments.
3.2 Els viatgers 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 del viatge, i amb les forces i cossos de
seguretat competents. També resten prohibits els comportaments despectius o incívics vers els
vehicles, cants amb sentit despectiu que afectin al respecte de tercers o bé qualsevol altre
comportament mancat de civisme.
3.3 Els viatgers no podran 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.
3.4 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 viatgers necessàriament hauran de complir aquestes normes específiques i puntuals que
seran degudament comunicades.
3.5 L’incompliment de les anteriors normes i/o d’aquelles altres que puguin emanar del Club i/o
dels cossos esmentats seran considerades infraccions greus o molt greus i portaran
aparellades les sancions disciplinàries previstes en aquest Reglament, i l’expulsió immediata
del desplaçament, així com la pèrdua de la possibilitat de tornar a viatjar amb
FCBDESPLAÇAMENTS, a banda de les sancions que per part de les autoritats competents o
bé de la Comissió de Disciplina del FCB puguin ser aplicades segons les conductes dutes a
terme.
ARTICLE 4. Pèrdua de la possibilitat de viatjar amb FCBDESPLAÇAMENTS.
4.1 Seran causa de pèrdua permanent del dret de viatjar a través de FCBDESPLAÇAMENTS:
a) L’incompliment de qualsevol de les normes de seguretat recollida en aquest Reglament i/o
de les indicacions facilitades ja sigui pel Club i/o per les autoritats competents.
b) La sanció disciplinària greu o molt greu que porti aparellada tal conseqüència tramitada a
través de la Comissió de Disciplina del FCB.
c) 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.
d) 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 de viatgers o bé d’espectadors de
l’esdeveniment.
4.2 Es podran suspendre, de forma cautelar i amb caràcter temporal, els drets inherents a la
condició de viatger 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.
TÍTOL 2.- REGIM DISCIPLINARI APLICABLE ALS VIATGERS DE FCBDESPLAÇAMENTS
ARTICLE 5.- Aplicabilitat del règim disciplinari previst als Estatus del FC BARCELONA
5.1 Resultarà d’aplicació als viatgers de FCBDESPLAÇAMENTS el règim disciplinari previst als
Estatuts del FC BARCELONA al qual estan subjectes per la seva condició de socis de l’entitat.
Pel que fa als penyistes, en tant que representants de la Penya a la qual estan associats,
resten sotmesos al Reglament de les Penyes.
5.2 Tots els socis, penyistes i socis de compromís que assoleixin la condició de viatgers de
FCBDESPLAÇAMENTS 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.

