
VIES TRAMITACIÓ CARNET DE COMPROMIS 
PEL PRESIDENT D’UNA PENYA

ALTERNATIVES

- Tramitació presencial a la Oficina d’Atenció al Barcelonista del Carnet de Compromís, ratificant-lo anualment per 
un període de 3 anys.

- Tramitació del Carnet de Compromís a través del delegat del Consell Consultiu de Penyes, segons s’estableix en el 
document annex.

El Club des del moment d’una baixa d’un president de penya obrirà un període de 3 mesos durant el qual caldrà fer la 
renovació o una nova alta. En cas contrari la penya deixarà de ser penya oficial del FC Barcelona.
El període establert per a la ratificació del carnet de compromís es des de l’1 de juny al 30 d’octubre de cada any.

SOL·LICITUD CARNET DE COMPROMIS NO PRESENCIAL
 
D’acord amb el darrer Congrés de Penyes i amb la voluntat de facilitar que totes les Penyes puguin complir amb la 
Normativa de Penyes Barcelonistes, (Art. 3r en el punt a) “Que el president de la penya sigui soci o titular del carnet 
de compromís del FC Barcelona i mantingui dita condició des del moment de fer la sol·licitud” ...),  d’ara en endavant 
es podrà fer la tramitació del Carnet de Compromís sense que sigui necessari la presencia de la persona interessada a 
les oficines del Club.

Per fer-ho efectiu s’haurà de fer a través del delegat del Consell Consultiu que correspongui:

1. Requisits per tramitar l’alta

a) El president/a de la penya haurà d’omplir el formulari d’alta que li facilitarà el FC Barcelona (annex 1) el qual 
s’haurà de complimentar i tornar al Club, signat pel president/a de la penya i el delegat del Consell que correspongui

b) El delegat haurà d’aportar el formulari junt amb la següent documentació:

- Fotografia del sol·licitant del Carnet de Compromís
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant del Carnet de Compromís i del delegat
- Fe de vida (o document equivalent en el cas de penyes estrangeres)

Pagament de la primera quota en efectiu o targeta de crèdit

c) El delegat quan vingui al Club tramitarà la inscripció del Carnet de Compromís personalment a la OAB i farà el 
pagament en efectiu o amb targeta de crèdit.

2. Ratificació anual

a) El delegat del Consell haurà de ratificar aquest carnet durant 3 anys.

b) Documentació a aportar per la ratificació del carnet:

- Formulari de ratificació (Annex 2)
- Fe de vida (o document equivalent les penyes estrangeres)
- Fotocòpia del DNI del titular del Carnet de Compromís i del delegat
- Pagament  via domiciliació bancaria

En tots dos casos la tramitació es farà a través de la Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB)

El titular del Carnet de Compromís haurà de venir personalment al Club com a mínim un cop durant aquests 3 anys



SOL·LICITUD ALTA CARNET DE COMPROMIS

Data de sol·licitud: (Dia)____ / (Mes) ________________ / (Any) ______

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms
Adreça

Codi Postal
Població

Data de Naixement DNI

Telèfon Sexe

E-mail

DADES PAGAMENT: 1r pagament (alta) efectiu o targeta de crèdit

Titular
Compte corrent 

(Per renovació anual)
Entitat        Oficina      DC       Núm de compte                   ó                 ENTITATS FORA DEL TERRITORI ESPANYOL

 ____ / ____  / __  / __________                            ________________________________

Signatura del Titular

Li recordem que per tal que l’autorització sigui efectiva, s’ha de presentar, a més del present formulari degudament 
omplert, la següent documentació:

- Fotografia del sol·licitant del Carnet.

- Fotocopia del DNI del sol·licitant del Carnet de Compromís.

- Fotocopia del DNI del Delegat del Consell Consultiu de Penyes.

- Fe de vida (o document equivalent en el cas de penyes estrangeres)

Per la present, autoritzo al Sr. /Sra_________________________________________________________________,

amb DNI_______________________ a realitzar en el meu nom  LA SOL·LICITUD D’ALTA DEL  CARNET COMPROMIS:

Signatura del Titular Signatura delegat CCP

  

DNI / Passaport titular______________________________ Data: (Dia)____ / (Mes) ________________ / (Any) ______

Nota: Preguem omplin totes les dades i signin la sol·licitud.



AUTORITZACIÓ A TERCERS PER A LA RATIFICACIÓ DEL CARNET DE COMPROMIS

Nom i cognoms del titular del Carnet de Compromís: ___________________________________________________

Número de Clau del Carnet de Compromís: _____________

Per la present, autoritzo al Sr. /Sra_________________________________________________________________,

amb DNI____________________________ a realitzar en el meu nom  LA RATIFICACIÓ DEL CARNET COMPROMIS:

Signatura del Titular Signatura delegat CCP

  

DNI / Passaport titular______________________________ Data: (Dia)____ / (Mes) ________________ / (Any) ______

Nom i Cognoms
Adreça

Codi Postal
Població

Data de Naixement DNI

Telèfon Sexe

E-mail

Nota: Preguem omplin totes les dades i signin la sol·licitud.

Li recordem que per tal que l’autorització sigui efectiva, s’ha de presentar, a més del present formulari degudament 
omplert, la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI del Titular Carnet de Compromís

- Fotocopia del DNI de la persona autoritzada.

- Fe de vida del titular del Carnet de Compromís (o document equivalent en el cas de penyes estrangeres)
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