
	  

Formulari de petició d’abonament a Handbol, Futbol Sala i/o Hoquei Patins 

 
Si desitja abonar-se a una, dues o a les tres seccions (Handbol, Futbol Sala i/o Hoquei 
Patins), li oferim de fer-ho a la OAB, o per e-mail, còmodament amb aquest formulari. 
 
Faci ara la seva sol·licitud, i tindrà la millor localitat. Assignada automàticament si la realitza 
a distància, enviant aquesta sol·licitud i la documentació requerida per e-mail a  
nousabonamentsseccions@fcbarcelona.cat, o triï personalment la serva ubicació, venint 
a la OAB. 
 
Li recordem que com més aviat faci aquest tràmit, millor serà la seva ubicació, ja que anirem 
atenent les peticions per ordre d’arribada. 
 
Instruccions per a fer l’abonament per e-mail: 
1. Descarregar-se aquest formulari de sol·licitud. 
2. Omplir satisfactòriament tots els camps. 
3. Adjuntar documentació requerida. 
4. Enviar per email a: nousabonamentsseccions@fcbarcelona.cat tota la documentació. 

a. Formulari 
b. Fotocòpia DNI 
c. Número de targeta i caducitat 

 
Necessitem les següents dades de l’Abonat que fa la petició: 
 
Dades del Soci que realitzi la petició*: 
 
• Clau Soci:  
• Nº Soci:  
• Nom i cognoms:  
• E-mail (imprescindible):  
• Telèfon Mòbil:  
• Telèfon Fix:  
 
Documentació requerida i indispensable per formalitzar l’abonament (a adjuntar): 
• Fotocòpia del DNI 
• Firma de l’interessat 
• Número de targeta de crèdit/dèbit on fer el càrrec**: 

Número targeta (16 Xifres o 15 Amex): 
 
Caducitat: 
 

*Al final del document trobarà els formularis dels acompanyants que desitgi tenir. 
**Es farà un sol càrrec a la Targeta del Soci que realitzi la petició. 

 
 



	  

Indiqui aquí les seccions a les que es vol abonar: (Marcar amb una X la/les casella/es)* 
 
 Preu Públic Preu Soci Preu Abonat Basquet  
Handbol 73€ 63€ 47€  
Futbol Sala 73€ 63€ 47€  
Hoquei Patins 52€ 42€ 31€  
 
Avantatges: 
• Ubicació preferencial. 
• Entrada garantida per a tots els partits de la/les secció/ns escollida/es. 
• Sempre en el mateix seient en tots els partits. 
• Per als abonats a Bàsquet, descompte del 25% de la tarifa de soci. 
• Entrada directa amb el carnet d’abonat a la secció en qüestió. 
 
En cas de voler anar acompanyat d’algun altre abonat, si us plau indiqui les següents 
dades i adjunti la documentació requerida: 
 
Acompanyant 1: 
• Clau Soci:  
• Nº Soci:  
• Nom i cognoms:  
• E-mail (imprescindible):  
• Telèfon Mòbil:  
• Telèfon Fix:  
Documentació requerida i indispensable per formalitzar l’abonament (a adjuntar): fotocòpia 
del DNI 
 
Acompanyant 2: 
• Clau Soci:  
• Nº Soci:  
• Nom i cognoms:  
• E-mail (imprescindible):  
• Telèfon Mòbil:  
• Telèfon Fix:  
Documentació requerida i indispensable per formalitzar l’abonament (a adjuntar): fotocòpia 
del DNI 
 
Acompanyant 3: 
• Clau Soci:  
• Nº Soci:  
• Nom i cognoms:  
• E-mail (imprescindible):  
• Telèfon Mòbil:  
• Telèfon Fix:  
Documentació requerida i indispensable per formalitzar l’abonament (a adjuntar): fotocòpia 
del DNI 
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