CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D’ENTRADES EN LÍNIA PER AL CONGRÉS SPORTS TOMORROW
CONGRESS 2021 I A TRAVÉS DEL WEB SPORTSTOMORROW.FCBARCELONA.COM
Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls
de l’operació de compra d’entrades per al congrés Sports Tomorrow Congress (d’ara endavant, el
«Congrés») per part dels usuaris que les adquireixin per aquesta via, i també els drets i les obligacions
inherents a les entrades que siguin objecte de compra.
El Congrés consisteix en un seguit de jornades en les quals, prenent com a fil conductor temàtiques
relacionades amb el món de l’esport, es debaten els problemes i les qüestions més apressants,
s’exploren innovacions revolucionàries i es desvetllen tendències clau per al futur. Organitzat pel FC
Barcelona, se celebrarà entre els dies 8 i 12 de novembre del 2021 en dues modalitats: (a) modalitat
en línia, a través de l’enllaç que s’indica al web sportstomorrow.fcbarcelona.com; i (b) modalitat
híbrida (presencial + en línia) que es durà a terme en les instal·lacions del FC Barcelona. Prèvia
adquisició de la corresponent entrada, es podrà assistir al Congrés en la modalitat triada.
1. TITULARITAT. CARACTERÍSTIQUES GENERALS.
El lloc web sportstomorrow.fcbarcelona.com és titularitat del FC BARCELONA (d’ara endavant, «FC
BARCELONA» o «venedor»), amb seu social al carrer d’Aristides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, CIF G08266298, inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb la condició
de club esportiu, amb el núm. 2.590, volum 2, foli 295 del Llibre de registre d’entitats esportives.
Aquest lloc web ofereix als seus socis, aficionats i seguidors, i també a qualsevol altra persona que hi
estigui interessada, la possibilitat d’adquirir entrades a través d’Internet per al Congrés.
Els usuaris d’Internet que accedeixin al lloc web del FC Barcelona i, concretament, a aquesta secció
de compravenda d’entrades, assumeixen voluntàriament, i s’obliguen a respectar, les condicions
generals del contracte de compravenda, al qual queden vinculats, que tot seguit s’exposen.
D’altra banda, el FC BARCELONA es reserva el dret de revisar i modificar aquestes condicions legals
en qualsevol moment. L’usuari està obligat per les polítiques i condicions vigents en el moment en
què utilitzi aquest lloc web, llevat que, per motius legals o per decisió de l’organisme competent,
calgui fer canvis oportuns amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques o condicions.
Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació l’usuari es pot adreçar al FC BARCELONA
pels canals següents:
• Telèfon: 902 1899 00 (Espanya) / + 34 93 496 36 00 (fora d’Espanya)
• Correu electrònic: sportstomorrow@barcainnovationhub.com
• Correu postal: Futbol Club Barcelona, carrer d’Aristides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya)
2. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA.
A partir del moment en què l’usuari emeti l’ordre de compra d’una o més entrades i rebi el correu
electrònic del FC BARCELONA de confirmació de la reserva amb un localitzador personalitzat,
adquirirà la condició de «COMPRADOR» i restarà obligat així davant del FC BARCELONA, que tindrà
al seu torn la condició de venedor. La compra que hagi fet el COMPRADOR a través d’Internet i que
hagi rebut el FC BARCELONA tindrà caràcter contractual vinculant.
El COMPRADOR ha d’emplenar correctament i íntegrament les dades que se sol·liciten i es
compromet a no introduir dades de tercers. El FC BARCELONA confirmarà la recepció de l’ordre de
compra per correu electrònic amb un localitzador personalitzat. A partir d’aquest moment, quedarà
realitzada la compravenda i ambdues parts restaran obligades al compliment del que s’hagi acordat.
3. CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D’ENTRADES A TRAVÉS D’AQUEST
LLOC WEB.

L’adquisició de les entrades significa l’acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents
condicions generals:
A) La validesa de les entrades i el seu preu seran els que constin en el web per a cada modalitat (en
línia i presencial) en el moment de fer la compra. L’horari del Congrés serà el que consti en el correu
electrònic de confirmació que es rebi i el COMPRADOR serà l’únic responsable de verificar aquest
horari amb caràcter previ a la celebració del Congrés.
B) El COMPRADOR seleccionarà el nombre d’entrades i el preu d’aquestes durant el procés de
compra i no podrà modificar-ho un cop comprades les entrades.
C) Les entrades ja adquirides no es canviaran per altres ni se’n retornarà l’import.
La impossibilitat del COMPRADOR d’assistir a l’esdeveniment en la data de validesa de l’entrada per
causes alienes al FC BARCELONA i/o l’error a l’hora d’adquirir-les no seran motius vàlids per sol·licitar
la devolució de l’import del preu de les entrades i comportarà la pèrdua de l’import abonat sense
possibilitat de devolució.
D) En casos de força major, o causa justificada, en què el FC BARCELONA no pugui dur a terme el
Congrés en la modalitat presencial per impediments aliens a la seva voluntat, el FC BARCELONA
podrà cancel·lar aquesta modalitat i el FC BARCELONA restarà obligat a: (a) retornar les quantitats
rebudes per les entrades pagades pel COMPRADOR, sense que correspongui el pagament de cap
mena d’indemnització; o (b) canviar les entrades de la modalitat presencial per entrades de la
modalitat en línia, i retornar al COMPRADOR la diferència que resulti del seu preu.
E) En casos de força major, o causa justificada, en què el FC BARCELONA no pugui dur a terme el
Congrés en les modalitats presencial ni en línia per impediments aliens a la seva voluntat, el FC
BARCELONA podrà cancel·lar totalment el Congrés (és a dir, totes dues modalitats) i el FC
BARCELONA restarà obligat a retornar les quantitats rebudes per les entrades pagades pel
COMPRADOR (independentment de la modalitat de les entrades), sense que correspongui el
pagament de cap mena d’indemnització.
F) Addicionalment a la compra de les entrades, en relació amb les Condicions Generals del Congrés,
el COMPRADOR quedarà vinculat a les respectives condicions legals que ja consten en el lloc web del
FC BARCELONA, sportstomorrow.fcbarcelona.com
4. CONDICIONS D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DEL FC BARCELONA EN LA MODALITAT PRESENCIAL
DEL CONGRÉS.
A) El FC BARCELONA es reserva sempre el dret d’admissió.
B) No és permès fumar ni consumir menjar o begudes a l’interior de la instal·lació.
C) El FC BARCELONA podrà denegar l’accés o expulsar del recinte el portador de l’entrada en cas
d’incompliment d’aquestes condicions o bé si desatén les indicacions del personal del Club.
D) Tot intent d’estafa, sostracció o robatori i també els danys a la propietat privada causats
directament o indirecta a les instal·lacions del FC BARCELONA legitimaran el Club per adoptar les
mesures i iniciar les accions legals que consideri oportunes contra els causants.
E) L’edat mínima per participar en el Congrés és la majoria d’edat, és a dir, a partir dels 18 anys. En
el cas de contractació per part de menors d’edat, el FC BARCELONA no es fa responsable de
l’atorgament o la denegació del consentiment per dur a terme aquesta gestió per part dels adults
que n’ostenten la representació legal, ni tampoc de la veracitat i l’exactitud de les dades
proporcionades pels usuaris, ja que el CLUB no pot comprovar amb absoluta seguretat l’edat, la
nacionalitat ni la resta de les dades que proporcionin.
Per aquest motiu, el FC BARCELONA demanarà l’acreditació quan s’accedeixi al recinte mitjançant el
document nacional d’identitat o un altre document acreditatiu i no assumirà cap responsabilitat en
cas de persones que incompleixin l’obligació de facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita.
Aquestes persones seran les úniques responsables amb caràcter general de les manifestacions falses
o inexactes que facin i dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que causin al CLUB o a tercers per

motiu de la informació que facilitin. I si la persona és menor d’edat no podrà participar en l’activitat
i no se li retornaran els diners.
F) El COMPRADOR, i també els acompanyants pel seu compte, compliran en tot moment les
instruccions que, per al manteniment de la seguretat, hagi establert o indiqui en cada moment el FC
BARCELONA. Així mateix, s’obliguen a vetllar pel prestigi del FC BARCELONA i a preservar el bon ús i
estat de les seves instal·lacions. No es podran dur a terme actuacions que puguin afectar aquest
prestigi ni vulnerar la normativa aplicable en cada cas.
G) El COMPRADOR és responsable de la cura i recollida dels seus efectes personals, per la qual cosa
el CLUB en cap cas no serà responsable dels efectes que quedin dipositats en les instal·lacions fora
dels horaris de l’esdeveniment.
H) El COMPRADOR reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual relatius al Congrés
i als seus continguts corresponen exclusivament al Congrés i/o, si escau, als seus respectius ponents.
I) Si és el cas que el COMPRADOR fa fotografies durant la seva assistència al Congrés, només podrà
comunicar-les públicament amb finalitats divulgatives i no comercials. A més a més, el COMPRADOR
serà responsable d’obtenir les autoritzacions pertinents en cas que apareguin altres persones en les
imatges que hagi fet i que comparteixi, i mantindrà indemne el FC BARCELONA davant qualsevol
reclamació que pugui rebre en relació amb aquesta qüestió.
5. NORMES DE CONDUCTA I PARTICIPACIÓ EN EL CONGRÉS EN MODALITAT PRESENCIAL
Per poder participar en el Congrés en modalitat presencial, cada COMPRADOR haurà de seguir les
normes de seguretat i sanitàries que el FC BARCELONA li indiqui quan arribi el moment i que podran
variar en funció de les restriccions i normatives que disposin les autoritats competents en relació
amb la pandèmia ocasionada per la covid-19.
6. SOBRE L’ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES PER A LA MODALITAT PRESENCIAL DEL CONGRÉS.
A) A l’hora d’accedir al Congrés, el personal del FC BARCELONA comprovarà la validesa de les
entrades i verificarà la identitat dels assistents mitjançant comprovació del DNI o el passaport.
B) El FC BARCELONA no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts
de venda oficials ni a través d’agents autoritzats, ni de les entrades que no hagin estat impreses
directament pel COMPRADOR a través d’aquest lloc web. Tota entrada danyada, trencada o amb
indicis de falsificació legitimarà el FC BARCELONA per impedir que el seu portador accedeixi al recinte
del Congrés. En cas de falsificacions, el FC BARCELONA es reserva el dret d’emprendre les accions
legals corresponents.
C) Les entrades adquirides per aquesta via han de ser custodiades fins al dia del Congrés com si fossin
diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l’entrada o la persona a nom de la qual es personalitza
l’entrada assumeix la plena responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació de l’entrada i
perdrà tots els drets que aquesta li atorgava per accedir al recinte.
D) El FC Barcelona no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d’entrades ni de cap pertinença
personal.
E) L’adquisició d’entrades no atorga al COMPRADOR el dret d’utilitzar-les amb finalitats publicitàries,
de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), si no és amb el
consentiment exprés i per escrit del FC BARCELONA. L’incompliment d’aquesta prohibició legitimarà
el FC BARCELONA per inutilitzar les entrades i per emprendre les accions legals que consideri oportú
per tal de reclamar els danys i perjudicis que aquesta conducta hagi pogut ocasionar al FC
BARCELONA.
F) Cada COMPRADOR o acompanyant serà responsable a títol individual de mantenir una bona
conducta en les instal·lacions durant l’esdeveniment i també del bon ordre durant aquest i de les
molèsties i els danys personals i materials que, per qualsevol concepte, pugui ocasionar, inclosos els

danys a tercers, durant la seva estada en les instal·lacions del FCB, i serà responsable també de
mantenir les instal·lacions en el mateix estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les.
G) Igualment es recorda al COMPRADOR el reglament sobre prevenció de la violència en espectacles
esportius i les causes que impedeixen accedir a recintes esportius: (i) entrada de begudes
alcohòliques, armes i instruments susceptibles de ser utilitzats com a bengales, focs artificials o
productes anàlegs; (ii) entrada i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin
incitació a la violència; (iii) trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents,
psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues.
H) Qualsevol sanció que es pugui imposar al Club com a conseqüència de qualsevol conducta com
les que s’han descrit comesa pels assistents al Congrés serà assumida directament pel COMPRADOR
o l’acompanyant que la va causar.
7. DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE DEL COMPRADOR.
7.1. Dades personals
El FC Barcelona tractarà les seves dades per fer efectiva adequadament la seva compra i per complir
les obligacions de facturació i les corresponents obligacions fiscals. Aquestes dades són necessàries
per
fer
efectiva
la
compra
i
per
gestionar
la
relació
contractual.
Per ampliar la informació sobre el tractament de les seves dades personals, consulti la nostra política
de privadesa del web: www.fcbarcelona.com
7.2 Drets d’imatge
7.2.1. Modalitat presencial del Congrés: el FC Barcelona informa el comprador que, durant la seva
visita a les instal·lacions del FC BARCELONA per tal d’assistir al Congrés en la modalitat presencial,
aquest podrà dur a terme activitats comercials pròpies que comportin l’enregistrament d’imatges en
el recinte i, en conseqüència, puguin implicar la captació de manera accessòria de la imatge del
comprador durant aquestes activitats.
Mitjançant la compra d’aquestes entrades, el comprador autoritza i accepta que la seva imatge pugui
ser captada per part del FC BARCELONA i/o de tercers autoritzats per aquest, en el desenvolupament
de les activitats esmentades, i també que pugui ser utilitzada com a part dels continguts gravats en
cada cas, mitjançant la divulgació i comunicació d’aquests continguts a través de qualsevol mitjà,
canal, suport o format, en qualsevol territori i per temps indefinit, ja sigui directament o a través de
tercers autoritzats pel FC BARCELONA.

7.2.2. Modalitat en línia del Congrés: el FC BARCELONA informa el comprador que durant la seva
participació en la modalitat en línia del Congrés, el FC BARCELONA podrà captar imatges i gravar
totes les activitats i sessions del Congrés, incloses les intervencions dels assistents a aquest, i que el
FC BARCELONA podrà utilitzar, divulgar i explotar aquests continguts per a finalitats divulgatives i/o
promocionals de la seva pròpia activitat i també del Congrés i les seves futures edicions.
Mitjançant la compra d’aquestes entrades, el comprador autoritza i accepta que la seva imatge pugui
ser captada per part del FC BARCELONA i/o de tercers autoritzats per aquest, en el desenvolupament
de les activitats esmentades, i també que pugui ser utilitzada com a part dels continguts gravats en
cada cas, mitjançant la divulgació i comunicació d’aquests continguts a través de qualsevol mitjà,
canal, suport o format, en qualsevol territori i per temps indefinit, ja sigui directament o a través de
tercers autoritzats pel FC BARCELONA.

8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.
Són d’aplicació a la compravenda d’entrades que es dugui a terme a través d’aquest lloc web la
legislació catalana, l’espanyola i la internacional que resulti aplicable.
En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància pel que fa a la interpretació o l’aplicació
d’aquestes condicions legals, els jutjats o tribunals que, si escau, siguin coneixedors de l’assumpte
seran els que disposaran la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent i s’entén
que, en tractar-se de consumidors finals, correspon la del lloc de compliment de l’obligació o la del
domicili de la part compradora.
En el cas que la part compradora tingui el domicili fora d’Espanya o que es tracti d’una compravenda
feta per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que
els pugui correspondre, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

