
 

SOL·LICITUD DE BAIXA COM A SOCI/A DEL FC 

                              BARCELONA 
 

 

 

 

 

 

Li agraïm molt sincerament el temps que ha format part del col·lectiu de socis del FC 

Barcelona, amb el desig  que el seu esperit barcelonista segueixi viu.  

Per a poder millorar la nostra gestió social, li agrairem que contesti les següents preguntes: 

Ens pot indicar quina de les següents causes han motivat la decisió de donar-se de baixa? 

Cost del Carnet. 

No disponibilitat d’abonaments. 

Decepció amb els avantatges del carnet. 

Gestió Esportiva. 

Gestió Directiva /Junta 

Canvi de domicili. 

Altres (si us plau, especifiqui):_____________ 

______________________________________ 

 

Com valora la seva experiència com a soci del club? 

Molt satisfet. 

Satisfet. 

Normal. 

Una mica decebut.. 

Molt decebut. 

NS/NC 

Pot fer-nos arribar la present sol·licitud, adjuntant una fotocòpia del DNI,  mitjançant els següents canals: 

 Email: oab@fcbarcelona.cat   

 Fax: (+34) 93 496 3797 

 Correu Postal o presencialment: Oficina d’Atenció al Barcelonista, FC Barcelona, Av. Arístides Maillol s/n 
08028 Barcelona. 
 

Una vegada tramitada la seva sol·licitud de baixa, rebrà una carta de confirmació a l’adreça que consta a la 

nostra BBDD. 

 

Informació sobre Protecció de Dades 

Responsable FC BARCELONA 

Finalitat Gestionar la sol·licitud de baixa com a soci del FC Barcelona 

Legitimació  Consentiment 

Destinataris No es cediran les dades a tercers, excepte per obligació legal. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la Política de Privacitat de socis 
que s’adjunta el formulari d’alta com a soci i també a la plataforma de tràmits online de socis del FC 

Nom i cognoms:                                             Edat:  

 Número de clau de soci:              Data d’Alta (a emplenar per l’OAB):  

Desitjo, amb data d’aquest document, cursar baixa com a soci del FC Barcelona i que no se’m passi cap més càrrec 

al meu compte bancari en concepte  de quota social. 

Firmat:____________________________________________ 

DNI/ Passaport:        Data:  

mailto:oab@fcbarcelona.cat


 

Barcelona. 

 


