SOL·LICITUD PER LA CESSIÓ VOLUNTÀRIA / CANVI
DE NOM D’ABONAMENTS DEL FC BARCELONA
Nom i cognoms del Soci/a Titular________________________________________________________________
Número de clau de soci/a:______________________________ i DNI ___________________________________
Per la present, comunico la meva voluntat de cedir l’ abonament de: □ Estadi □Mini Estadi □ Palau Bàsquet □
Pàrking
Porta:______ Boca:________Fila: __________Nº:__________, al Soci/a Sr./Sra____________________________
______________________________________, amb número de clau de soci____________________________ i
DNI_____________________________________.
Firma:____________________________________________ Firma receptor: ______________________________
Data:______/___________/______________

Tal com assenyalen els Estatuts del Club, queda totalment prohibida la cessió onerosa dels abonaments.

Avís
Legal
D'acord amb la
Llei Orgànica
15/1999,
l'informem que
les dades
personals
s'integraran en
un fitxer del FC
Barcelona. Té
dret a conèixer,
rectificar o
cancel•lar les
seves dades
personals. Si no
vol rebre cap
informació o
vol efectuar una
modificació, li
preguem que
ens ho
comuniqui per
escrit
mitjançant una
carta a
FCBarcelona –
Avda. Aristides
Maillol, s/n 08028
Barcelona,
indicant
clarament totes
les seves dades.

Els recordem que només està permesa la cessió o canvi de nom de l’abonament quan el soci beneficiari compleixi un
d’aquests requisits:
 Té una relació de parentiu fins a segon grau amb el titular; això inclou els següents casos: entre pares i fills,
entre avis i néts, entre matrimonis o parelles de fet (inscrites en el registre), entre germans i germans polítics
i entre pares i fills polítics.
 Portar 2 anys inscrits a la llista d’espera i tenir una antiguitat mínima de 5 anys com a soci.
En tots els casos, s’han de complir els següents requisits:
 Els socis receptors no poden tenir una altra localitat assignada a la mateixa instal·lació (un abonament per
soci).
 Tots els carnets estan al corrent de pagament.
 No es poden realitzar canvis de nom si hi ha partits alliberats i venuts en un futur. En tots els casos s’ha
d’esperar fins la data de l’últim partit alliberat i venut per realitzar el tràmit.

Si el soci titular de l’abonament no pot presentar-se a les oficines del club per la realització del tràmit és
necessari que la signatura de la present sol·licitud estigui legitimada davant notari.
Li recordem que per tal que la sol·licitud sigui efectiva, s’ha de presentar, a més del present formulari
degudament omplert i firmat, la següent documentació:
Fotocòpia del DNI del Soci Titular.
Fotocòpia del DNI del Soci beneficiari.
Documentació acreditativa del grau de parentiu entre el soci titular i el beneficiari per la determinació de la
tarifa corresponent.

OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA
FC BARCELONA
Av. Arístides Maillol s/n

