
 
CONDICIONS D’ACCÉS PELS NOUS ABONATS A LA GRADA D’ANIMACIÓ  

 
 

 
1 - Per accedir a la Grada com abonat cal ser soci o soci de compromís del FC Barcelona al                    
corrent de pagament i no tenir la condició suspesa. En cas de no tenir cap dels dos carnets no                   
us preocupeu perquè us expliquem com es poden obtenir, cosa que podreu fer quan us cridem                
per fer els tràmits (no cal que feu el carnet abans que us avisem). En ambdós casos no es                   
valora l’antiguitat del carnet, es pot sol·licitar l’accés a la Grada des del primer instant després                
d’obtenir un dels dos carnets.  
 
· Carnet de soci: Per acedir a la condició de soci del FC Barcelona cal tenir un familiar soci de                    
fins a segon grau (avis, pares, germans, fills, parella, cunyats, tiets, nebots i cosins), els socis                
menors d’edat no poden servir per a donar-li la condició de soci a un familiar adult però un adult                   
si que li pot donar la condició de soci a un menor d’edat. 

 
També es pot acedir a la condició de soci en el cas d’haver ostentat prèviament la condició de                  
soci durant un periòde mínim ininterromput de 2 anys consecutius o si has estat membre d’una                
penya 3 anys consecutius. 

 
El carnet de soci costa 185€/any, però aquest preu disminueix un 25% cada trimestre vençut.               
Alhora a finals de desembre de l’any en qüestió es cobra l’anualitat completa de tot l’any següent                 
(185€). 

 
· Carnet de compromís: En el cas de no disposar d’un familiar de fins a segon grau que permeti                   
accedir a la condició de soci, hi ha la via del Carnet de Compromís. Per accedir a aquest carnet                   
no hi ha cap requeriment previ, és un carnet que té una durada de 3 anys i requereix una                   
renovació anual a la OAB, un cop superats aquests 3 anys s’accedeix a la condició de soci                 
automàticament. 
 

 
2 - Per formar part del grup d’animació, cal haver pagat la quota de 25€ per temporada, aceptar                  
les normatives internes del grup, la filosofia del grup i les normatives que indicarà el FC                
Barcelona. No complir les dues normatives implica l’expulsió immediata del Grup i de la Grada. 
 
3 - És obligatori assistir a una quota mínima del 80% dels partits a on s’hi pot acedir amb                   
abonament (Lliga, Copa i UEFA Champions League). No assistir-hi pot suposar la pèrdua de              
l’abonament al final de temporada, tot i que casos excepcionals (com ara els problemes de salut,                
causes de força major i circumstàncies extraordinàries) serviràn per justificar la falta            
d’assistència (es recomana guardar tot tipus de documentació i enviar-la al correu            
penya@almogavers.cat detallant el nom, dates, partits als que no s’ha assistit i tota la informació               
possible per tal de evitar problemes al final de temporada). 

 



4 - No haver estat sancionat durant els últims 4 anys per la Llei contra la violència, el racisme, la                    
xenofòbia i l’intolerància a l’esport (19/2007, del 11 de Juliol del 2007). 

 
5 - No tenir antecedents delictius vinculats amb la violència (sigui en un context esportiu o no).                 
Per accedir a la grada caldrà l’aprovació de Mossos d’Esquadra i de la Comissió de Disciplina                
del FC Barcelona. 

 
6 - Per accedir a la graderia caldrà tenir més de 8 anys, en el cas del segment d’edat dels 8 als                      
16 anys es podrà accedir sempre que sigui acompanyat d’un pare/mare/tutor que també tingui              
accés a la Graderia. A partir dels 16 anys es podrà accedir a la Graderia sense necessitat                 
d’acompanyant. 

 
7 - Hi han dos formes d’accés amb abonament: 

 
· A) Membres que no disposin d’un abonament i que obtindràn un abonament a la Graderia                 

d’Animació. 
 
· B) Membres que disposin d’un abonament al seu nom i realitzin el procediment de cessió del                 
primer abonament a un familiar de primer grau o al propi Club per tal d’obtenir un abonament a                  
la Graderia d’Animació. 

 
 

8 - Respondre en el moment de que es faci el requeriment per part del Grup (normalment el                  
procés de noves altes es realitza a finals de temporada), per realitzar els tràmits que permeten                
accedir a la Grada.  
 
Per accedir serà imprescindible pagar l’abonament anual (el preu de la Temporada 2018-19 pels              
majors de 21 anys és de 180€, pels menors de 21 anys és de 140€ i pels menors de 16 anys és                      
de 120€) i personar- se en el moment requerit en els diversos procediments que realitzarà el                
club per a garantir l’accés biomètric a l’Estadi (cessió d’empremtes digitals).  
 
L’abonament és nominal i instransferible, controlat per dades biomètriques. No es pot cedir,             
posar al seient lliure ni revendre. L’intent de revenda, serà castigat amb l’expulsió immediata del               
Grup, de la Grada i qualsevol intent de tornar a entrar a la Grada serà denegat. 
 
Segons l’assistència que tingueu a la Grada, el preu de l’abonament de la següent temporada               
tindrà un descompte proporcional. 
 
· Assistència del 100% - Descompte del 30% Renovació 2020-21 
· Assistència del 90% al 99'9% - Descompte del 15% Renovació 2020-21 
· Assistència del 80% al 89'9% - Descompte del 10% Renovació 2020-21 
 
 
9 - L’abonament dóna accés a tots els partits de Lliga, Copa i Champions que es disputen al                  
Camp Nou. S’exclouen de l’abonament les Supercopes d’Espanya, Trofeu Joan Gamper i altres             
tipus d’amistosos tant del FCB, de la Selecció Catalana o altres esdeveniments esportius.  
 
 


