
D’acord amb la llei Orgànica 15/1999,  l’informem que les seves dades personals s’integraran a un fitxer propietat del FC 

Barcelona, amb la finalitat de mantenir-lo informat i enviar-li ofertes del seu interès. Vostè té dret a conèixer, rectificar o cancel·lar 

les seves dades personals. Sinó vol rebre cap informació, li preguem que ens ho comuniqui per escrit mitjançant carta o bé enviant 

un email a oab@fcbarcelona.cat, indicant clarament les seves dades. 

 

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

BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

Vull seguir rebent informació comercial del club dels exclusius  avantatges de socis i 

simpatitzants del FC Barcelona sobre ofertes i productes d’oci, financeres, de tecnologia, 

automòbils… 

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. 

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:______/___________/______________ 


