
 

CONDICIONS LEGALS D’ÚS DEL PASSAPORT SÈNIOR 

 

1. CONCEPTE GENERAL PASSAPORT SÈNIOR 

1.1 El Passaport Sènior és una targeta personal i intransferible que, prèvia petició, 

serà expedida pel FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA) als 

socis de l’Entitat que compleixin els requisits exigibles següents: (i) que superin l’edat 

de 70 anys; (ii) que no siguin titulars d’abonament ni ho hagin estat en els cinc (5) anys 

anteriors a la data de sol·licitud del Passaport; (iii) que no siguin titulars d’un passi de 

favor sènior; (iv) que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes de soci, i (v) 

que tinguin una antiguitat com a socis d’almenys vint-i-cinc (25) anys.  

Aquesta targeta personal, degudament activada per a cada partit, serà el títol que 

conferirà el dret d’accés del sènior titular als partits que el FC BARCELONA disputi al 

Camp Nou en les condicions i amb les limitacions que més endavant es diran. 

1.2 El Passaport Sènior és una gratuïtat temporal que reconeix el Club als socis de 

l’Entitat que compleixin els requisits establerts anteriorment, i es mantindrà mentre les 

condicions legals, de seguretat i d’aforament ho permetin. No obstant això, la 

concessió del Passaport Sènior no comporta el reconeixement d’un dret vitalici, sinó 

que només confereix el dret a gaudir d’aquesta gratuïtat mentre es mantingui. 

1.3 El Passaport Sènior sol·licitat és personal i intransferible, i s’expedeix per ser 

utilitzat únicament i exclusivament per part del soci identificat anteriorment. Per tant, 

donada la naturalesa personalíssima i el caràcter gratuït d’aquest Passaport Sènior, en 

queda prohibida tant la cessió onerosa com la gratuïta.  

L’incompliment d’aquesta prohibició i, per tant, la comprovació per part del Club que 

s’ha accedit o que es pretén accedir al Camp Nou amb un Passaport Sènior el 

portador del qual portador no en sigui el titular donarà lloc a l’aplicació analògica de les 

mesures disciplinàries previstes per als abonaments als Estatuts del Futbol Club 

Barcelona vinculants i acceptats per tots els socis del Club.  

 

2. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD, RENOVACIONS I BAIXES DEL PASSAPORT 

SÈNIOR  

2.1 La petició de Passaport Sènior podrà realitzar-se en qualsevol moment al llarg de 

la temporada i necessàriament ha de ser formulada per un soci major de setanta (70) 

anys que compleixi els requisits exigits i exposats anteriorment, i haurà de dur-se a 

terme de manera presencial a les instal·lacions de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista 

del FUTBOL CLUB BARCELONA. 

2.2 Un cop formalitzada la sol·licitud el Passaport Sènior tindrà una vigència d’una (1)  

temporada esportiva, com la resta d’abonaments i passis del Club. No obstant això, en 

el cas del Passaport Sènior, es renovarà automàticament i de manera gratuïta 



temporada rere temporada fins que: (i) deixin de complir-se els requisits exigibles; (ii) 

es cursi la petició formal de baixa per part del titular; (iii) es produeixi una sanció que 

comporti la pèrdua d’aquest benefici; o (iv) deixi d’estar vigent aquesta gratuïtat que el 

Club ofereix actualment als socis majors de 70 anys. 

2.3 Tant el Passaport Sènior inicialment expedit com els carnets corresponents a les 

renovacions que es facin any rere any s’hauran de recollir personalment a l’Oficina 

d’Atenció al Barcelonista per part del soci sènior. 

2.4 En cas de pèrdua o robatori se n’haurà de tramitar un duplicat a l’Oficina d’Atenció 

al Barcelonista, aplicant analògicament les mateixes condicions, requisits i tràmits que 

per als duplicats d’abonaments. 

 

3. OPERATIVA PER A L’ACTIVACIÓ DEL PASSAPORT SÈNIOR ABANS DE CADA 

PARTIT 

3.1 El Passaport Sènior es lliurarà desactivat. Això suposa que cada cop que el sènior 

vulgui assistir a l’Estadi a veure un partit haurà de sol·licitar l’activació expressa per al 

partit desitjat per mitjà del formulari web, l’APP o presencialment a l’OAB. 

3.2 Hi haurà dues possibilitats per activar el Passaport Sènior: 

 

 L’aplicació (app) del mòbil disponible en versió Appel i Android, que es 

podrà descarregar des de la web del Club. 

 Directament des de la web del Club per mitjà del formulari web. 

3.3 L’activació del Passaport Sènior es podrà dur a terme des de sis (6) dies abans de 

la celebració d’un partit i fins que finalitzi, i l’activació efectiva quedarà sempre 

supeditada a l’existència de places lliures tenint en compte la disponibilitat de 

l’aforament prèviament establert pel Club.  

Per tant, es recomana verificar la disponibilitat de l’aforament per activar el 

Passaport abans de desplaçar-se a l’Estadi o als voltants. 

 

3.4. En el cas que el soci titular del Passaport Sènior incorregués en mora i hi hagués 

algun import pendent de pagament relacionat amb el seu carnet de soci, el FC 

BARCELONA no li activarà el Passaport Sènior encara que se sol·liciti.  

 

En aquest supòsit, el soci en mora serà advertit i requerit per tal de regularitzar la seva 

situació i, en el cas de no fer-ho en un termini de 15 dies, el Club estarà legitimat per 

cursar la baixa del Passaport Sènior. 

 

4. OPERATIVA PER A L’ACCÉS AMB PASSAPORT SÈNIOR EL DIA DE PARTIT  

4.1 El Passaport Sènior incorpora un codi de barres que permetran al soci sènior 

entrar a l’Estadi per les portes senyalitzades amb el distintiu de ‘Passaport Sènior’ –



ubicades a les zones de Gol Sud i Gol Nord– cada cop que es cursi la petició 

d’activació abans de la celebració d’un partit de futbol al Camp Nou. 

4.2 En el moment d’accedir a l’Estadi el soci sènior haurà d’exhibir el seu carnet de 

soci junt amb el Passaport Sènior per tal que el personal de control pugui verificar-ne 

la identitat. 

 

5. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

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

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

CLUB informa l’adult sol·licitant del Passaport Sènior, i aquesta persona ACCEPTA I 

AUTORITZA EL CLUB perquè les dades facilitades en el moment de cursar la petició 

del Passaport Sènior siguin utilitzades pel FC BARCELONA a fi i efecte de: 

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

ja consten a la base de dades dels socis (que constitueix el fitxer autoritzat del qual el 

CLUB és responsable). 

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

automatitzat del qual és responsable el FC BARCELONA, tenint les dades 

esmentades el caràcter de confidencials.  

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

consideri adients de manera directa o per mitjà de tercers autoritzats a tals efectes, 

relacionades (i) amb el Passaport Sènior; (ii) amb qualsevol altra 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) amb les 

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

promocions, esdeveniments del FC BARCELONA o de qualsevol patrocinador i/o 

col·laboradors del CLUB que pugui resultar del seu interès. 

5.2 Així mateix, el CLUB informa els adults sol·licitants del Passaport Sènior 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, junt 

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 l’adreça de correu electrònic oab@fcbarcelona.cat, manifestant de manera 

justificada, concreta i expressa els motius i el dret que volen exercir. 

 


