
 

CONDICIONS LEGALS DE SOL·LICITUD I D’ÚS D’INVITACIONS PER  A 

NENS PER ACCEDIR AL CAMP NOU 

 

1. CONCEPTE GENERAL I CONDICIONS PER SER BENEFICIARI 

1.1 Les invitacions que s’expedeixen en el marc del projecte “Nens al Camp Nou” 

responen a una iniciativa del FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC 

BARCELONA) per facilitar i promoure l’assistència de nens al Camp Nou, sempre 

subjecte a la disponibilitat d’aforament. 

1.2 Aquestes invitacions estan destinades i són disponibles per als nens fins a 14 anys 

d’edat que compleixin les condicions següents: (i) que siguin socis ells mateixos, o bé, 

siguin fills o néts de socis de l’Entitat; (ii) que no siguin titulars d’abonament; i (iii) que 

ells mateixos (en cas de ser socis) i/o l’adult soci al qual vinculin la petició estiguin al 

corrent de pagament de les seves quotes i obligacions econòmiques amb el Club.  

1.3 Cada invitació sol·licitada és personal i intransferible, i s’expedeix perquè sigui 

utilitzada únicament i exclusivament per part del menor identificat anteriorment i aquest 

només podrà accedir a l’Estadi acompanyat del soci adult que disposi del seu propi 

títol d’accés a l’Estadi (entrada o abonament).  

1.4 Queda totalment prohibida la cessió de la invitació, tant de forma onerosa com 

gratuïta. L’incompliment d’aquesta prohibició i, per tant, la comprovació per part del 

Club que s’ha accedit, o es pretén accedir al Camp Nou, amb una invitació el portador 

de la qual no sigui el beneficiari pel qual s’ha sol·licitat, podrà donar lloc a l’aplicació 

analògica de les mesures disciplinàries previstes pels abonaments als Estatuts del 

Futbol Club Barcelona acceptats i vinculants per a tots els socis del Club.  

 

2. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D’INVITACIONS INFANTILS  

2.1 La petició de la invitació necessàriament ha de ser formulada per un adult que 

ostenti la condició de soci i sigui progenitor o avi del nen no abonat, i que resultarà 

beneficiari de la invitació que és objecte de sol·licitud. Per tant, aquesta operació 

només es pot dur a terme amb el coneixement i consentiment, i sota la responsabilitat, 

de l’adult que ostenti la condició esmentada.  

2.2 Cada soci podrà efectuar una sola sol·licitud d’invitació infantil per cada partit dels 

inclosos al projecte ‘Nens al Camp Nou’.  

2.3 Per poder cursar la petició d’invitació hi haurà dues vies: 

a) Cursar la petició d’aquesta a través d’un formulari disponible a la pàgina web 

del Club des de sis (6) dies abans del partit fins a la mitja part d’aquest, en què, 

a més, s’hauran d’acceptar les condicions i termes legals d’ús d’aquesta per 

part de l’adult responsable de la petició d’invitació per al menor. 



L’accés al formulari comportarà la necessària introducció de les dades 

següents: 

(i) Clau i codi personal del soci adult que sol·licita la invitació per al menor.  

(ii) Addicionalment, se sol·licitaran les dades següents: 

 Nom i cognoms del menor  

 Edat del menor 

 Telèfon mòbil de l’adult 

 DNI de l’adult 

 Adreça de correu electrònic de l’adult  

(iii) Finalment, es demanarà el compromís/obligació del soci adult 

d’acompanyar el menor. En aquest sentit, serà responsable de la petició de 

la invitació infantil i de l’ús que d’aquesta es faci, l’adult responsable que 

ompli el formulari, en què, a més, s’obliga a acompanyar el menor al partit 

que assisteixi; assumint personalment les eventuals conseqüències de no 

complir amb aquesta obligació. L’adult exonera expressament el Club de 

qualsevol responsabilitat sobre el menor. 

 

b) Tramitar la petició presencialment a les Taquilles del Club des de sis (6) dies 

abans del partit fins a la mitja part d’aquest. 

 

2.5 Qualsevol sol·licitud d’invitació quedarà sempre supeditada a l’existència de places 

lliures dintre la disponibilitat de quota o aforament prèviament establerta pel Club. Per 

tant, es recomana verificar la disponibilitat d’aforament i sol·licitar la invitació 

abans de desplaçar-se a l’Estadi o a les immediacions. 

2.6 Un cop enviada la sol·licitud i en cas d’haver-hi disponibilitat, el sistema enviarà un 

correu electrònic de confirmació amb la invitació, que haurà d’imprimir-se i portar-se 

físicament el dia del partit. En el moment de confirmació el sistema indicarà la porta de 

l’Estadi per la qual haurà d’accedir el menor amb la invitació, la qual, necessàriament, 

estarà ubicada al mateix sector on es trobi ubicat el seient associat a l’entrada o 

abonament del soci adult que n’hagi cursat la petició. Tant l’adult com el menor hauran 

d’entrar junts per la porta assignada al menor. 

2.7 Cada adult podrà accedir a l’Estadi només amb un (1) menor d’edat que sigui 

portador d’invitació, en les condicions i amb les limitacions previstes en aquest 

document. 

L’adult que hagi sol·licitat la invitació s’obliga i assumeix la responsabilitat 

d’acompanyar el menor a l’Estadi i d’exercir-ne la deguda cura tant per accedir com 

durant l’estada al recinte del Camp Nou; i exonera el FUTBOL CLUB BARCELONA de 

qualsevol responsabilitat derivada de l’incompliment per part de l’adult d’aquesta 

obligació. 

2.8 Hi ha partits que per ser d’alta demanda queden exclosos del projecte ‘Nens al 

Camp Nou’ i, per tant, seran partits on NO ES PODRÀ sol·licitar invitacions. Aquests 

partits, en principi, són: 

 Reial Madrid i At. de Madrid de Lliga i Copa. 



 Les eliminatòries de vuitens, quarts i semifinals de la UEFA Champions 

League. 

 Anada o tornada de la Supercopa d’Espanya. 

 

El Club es reserva el dret d’excloure algun partit addicional quan concorrin 

circumstàncies que, a criteri del Club, facin recomanable la no assistència de menors 

amb invitacions. 

  

2.9. En el cas que un soci incorregués en mora i hi hagués algun import pendent de 

pagament relacionat amb el seu carnet de soci, perdrà la possibilitat de sol·licitar 

invitacions fins que no regularitzi la seva situació.  

 

 

3. OPERATIVA PER A L’ACCÉS AMB INVITACIÓ INFANTIL EL DIA DE PARTIT  

3.1 Cada invitació incorpora un codi de barres que permetrà al menor entrar a l’Estadi 

per la porta que es determini en el correu de confirmació. Aquesta porta 

necessàriament estarà ubicada al mateix sector on estigui ubicat el seient 

corresponent a l’entrada o abonament del soci adult que hagi cursat la petició 

d’invitació. Tant l’adult com el menor hauran d’entrar junts per la porta assignada al 

menor. I només podrà entrar un menor amb cada adult. 

3.2 L’adult acompanyant haurà de disposar d’una entrada per al partit en qüestió, o 

d’un abonament que no hagi posat a disposició del Club mitjançant el servei del Seient 

Lliure.  

3.3 L’adult sol·licitant és a tots els efectes el responsable del menor portador de la 

invitació; i no només pel que fa a l’operació de petició en si mateixa, sinó també, en el 

decurs de l’operativa i circumstàncies d’ús de la invitació, accés a l’Estadi i guarda i 

custòdia del menor en el decurs del partit. 

 

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

4.1 D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal (LOPD), i normativa concordant i de desenvolupament, el CLUB 

informa l’adult sol·licitant de la invitació, i aquesta persona ACCEPTA I AUTORITZA 

EL CLUB perquè les dades facilitades en aquest formulari, tant les pròpies del 

sol·licitant com les del menor d’edat a favor de qui se sol·licita la invitació, siguin 

utilitzades pel FC BARCELONA a fi i efecte de: 

a) contrastar la correcció de les dades facilitades al formulari de sol·licitud amb què ja 

obren a la base de dades dels/les socis/sòcies (que constitueix el fitxer autoritzat del 

que el CLUB és responsable). 

b) incorporar les dades facilitades al formulari d’inscripció que no constin al fitxer 

automatitzat del que és responsable el FC BARCELONA. Les dades esmentades 

tenen el caràcter de confidencials. 



c) tractar-les, amb la finalitat que el CLUB pugui realitzar les comunicacions que 

consideri adients de forma directa o a través de tercers autoritzats a tals efectes, 

relacionades (i) amb invitacions, (ii) amb qualsevol altre qüestió d’interès relacionada 

amb els esdeveniments esportius i/o socials i/o altres que pugui organitzar i 

desenvolupar el Club, en compliment de les seves finalitats estatutàries (iii) així com 

les de caràcter informatiu i comercial de qualsevol tipus sobre productes, serveis, 

promocions, esdeveniments del mateix FC BARCELONA o de qualsevol patrocinador 

i/o col·laborador del CLUB que puguin resultar del seu interès. 

d) així mateix, el CLUB informa els adults sol·licitants d’invitacions que podran exercir 

en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació sobre les dades 

referides i/o el tractament d’aquestes, enviant una comunicació escrita, juntament amb 

una fotocòpia del DNI de l’adult sol·licitant, al responsable del fitxer, FC BARCELONA, 

al seu domicili social: Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona o a la següent 

adreça de correu electrònic: oab@fcbarcelona.cat, manifestant de manera justificada, 

concreta i expressa els motius i el dret que volen exercir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


