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Article 1. Definició.  
 
El Carnet de Soci serà el carnet amb el qual es duran a terme totes les gestions amb el 
club:  
 

1. Compres a la botiga oficial i online amb descompte. 
2. Identificar-se amb el club. 
3. Compra d’entrades. 
4. Accés a desplaçaments. 
5. Participació a concursos i sortejos. 

 
Tenir el carnet de soci vigent serà condició indispensable per a ser abonat, així 
doncs, tots els abonats del Girona hauran de demanar el seu Carnet de Soci. 
 

Article 2. Característiques del Carnet. 
 
Tots els socis de l’any 2018 ho son sota les següents condicions i normes d’obligat 
compliment. L’ús del carnet de soci implica l’acceptació d’aquestes bases legals. 
 

• El carnet de soci és personal i intransferible.  
 

• El Carnet de Soci del Girona FC té una vigència d’any natural, és a dir, d’1 de 
gener a 31 de desembre. En cas de no pagament de la quota es perdrà la condició 
de soci, i si escau, la pèrdua de la condició d’abonat.  
 

• Els sol·licitants han de ser persones físiques, majors d’edat o menors autoritzats 
pels seus pares o tutors, hauran de complimentar i firmar la sol·licitud 
degudament. 
 

En qualsevol cas, l’ús o utilització del carnet significarà l’acceptació del titular amb les 
presents condicions generals. El Girona FC es reserva el dret a admetre o rebutjar 
qualsevol sol·licitud presentada. 
 

Article 3. Drets i obligacions dels socis/es. 
 

a) És imprescindible abonar la quota anual de soci del club, per tal de poder accedir 
a tots els avantatges que es deriven del mateix. 
 

b) Per tal d’accedir a un abonament de temporada a l’Estadi de Montilivi, és 
necessari tenir la condició de soci del Club.  
 

c) Els socis que disposin d’abonament tindran preferència per adquirir la mateixa 
localitat del seu abonament en cas de que sigui decretada una jornada 
econòmica així com en la resta de partits no inclosos en l’abonament. A aquests 
efectes, el Club habilitarà un termini de compra exclusiu i preferent per a socis 
abonats, en què tindran dret a adquirir les entrades corresponents a les seves 
localitats. Transcorregut aquest termini, les localitats que no hagin estat 
adquirides seran posades a la venda. 
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d) Tots els socis, siguin o no abonats, gaudiran dels mateixos beneficis en relació a 
productes de merchandising, regals i packs de benvinguda, desplaçaments i 
d’altres promocions que el Club decideixi.  
 

e) La transferència o ús indegut del Carnet de Soci comportarà la sanció pertinent 
i, fins i tot, la seva anul·lació. 
 

f) L'ús del Carnet de Soci està subjecte al Reglament Intern del recinte esportiu del 
Girona FC i la Llei de l'Esport. 
 

g) El Girona FC es reserva el dret a cancel·lar o canviar, de forma total o parcial, 
les condicions del carnet. La possible variació o modificació de les condicions de 
l’ús del carnet seran publicades a la pàgina web del Club. 
 

h) L'adquisició del Carnet de Soci suposa l'acceptació expressa de la present 
normativa. 
 

i) El soci declara sota la seva responsabilitat que les dades facilitades són correctes 
i verídiques, eximint de tota responsabilitat al Girona FC, SAD. 
 

j) El soci, en cas de facilitar al Club el seu número de compte bancari o altre 
mètode de pagament recurrent, accepta que el Club carregui el preu de la quota 
en concepte de “Quota anual de soci del Girona FC”. Si el soci no comunica per 
escrit la seva baixa a l’adreça de correu electrònic socis@gironafc.cat o 
presencialment a les oficines del Club, el seu carnet es renovarà 
automàticament. 
 

k) Els rebuts domiciliats retornats, per causes alienes al Club, tenen un cost de cinc 
euros (//5,00//€) de despeses financeres. 

 

Article 4. Avantatges i beneficis. 
 

a) Possibilitat d’adquirir prioritàriament qualsevol dels tipus d’abonaments que 
oferta el Girona FC, en cas de disponibilitat. 
 

b) En cas de no ser abonat de la temporada anterior, el Carnet de Soci permet 
l’accés a la llista d’espera per a accedir a localitats d’abonament a l’Estadi de 
Montilivi. 
 

c) Preferència en la compra d’entrades segons les condicions que el club estableixi 
i comuniqui. 
 

d) Descomptes a les botigues oficials del Club o altres promocions, en les condicions 
que el Club estableixi. 
 

e) Accés gratuït als partits del Futbol Base i el CF Peralada, en les condicions que 
els respectius clubs estableixin i sempre respectant l’aforament. 
 

f) Altres beneficis i privilegis que el Club estableixi. 
 

mailto:socis@gironafc.cat
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Article 5. Condicions 
 

a) Tots els descomptes, ofertes i promocions associats amb el Carnet de Soci són 
personals i intransferibles, per tant, cal presentar un document acreditatiu (DNI, 
NIE, Passaport, etc.) juntament amb el Carnet de Soci. 
 

b) Pels menors d’edat, en cas de no disposar de document d’identificació, es podrà 
presentar el llibre de família. Aquests descomptes no són acumulables a altres 
ofertes i promocions. 
 

c) Els empleats del Girona FC, de les seves botigues oficials o de qualsevol 
establiment adherit a la promoció, podran negar-se a aplicar els descomptes o 
avantatges inherents al carnet en cas de que el portador del mateix no pugui 
identificar-se en els termes establerts. 
 

d) Els empleats del Girona FC podran retenir i inclús retirar el Carnet de Soci al 
portador del mateix en cas d’ús fraudulent o irregular per part del posseïdor i/o 
titular. 
 

e) El Girona FC no es fa responsable dels il·lícits que es puguin donar per l’ús 
fraudulent del Carnet de Soci. Així mateix el Club no es fa responsable dels 
il·lícits que es puguin donar en els possibles descomptes o avantatges que 
ofereixin comerços o establiments col·laboradors. 
 

f) Els descomptes en l’adquisició d’entrades no són acumulables a aquesta o 
d’altres promocions, a excepció que així s’estableixi de forma expressa. 
 

g) El Girona FC es reserva el dret a limitar el nombre màxim d’entrades amb 
descompte disponibles per a cada partit. 
 

h) El nombre d’entrades disponibles en condicions de descompte per a cada partit 
i la data per a la seva adquisició seran de domini públic. 
 

i) La preferència de compra en entrades no garanteix la disponibilitat d’entrades 
amb descompte, les quals s’oferiran en els termes referits fins a esgotar-ne el 
nombre estipulat per a aquest fi. 
 

j) No s’accepta la devolució del Carnet de Soci un cop efectuat el pagament. 
 

Article 6. Preu del Carnet. 
 
El Carnet de Soci del Girona FC per a l’any 2018 és de: 
 

Categoria Preu 

Adult (+18 anys) 50 € 

Jove (de 7 a 17 anys) 30 € 

Infantil (menors de 7 anys) 10 € 
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A efectes d’aquest carnet, es tindrà en compte l’edat a 31 de desembre de l’any de 
vigència del carnet.  
 

Article 7. Deteriorament, pèrdua, furt i/o robatori. 
 
En el supòsit que es produeixi el deteriorament, la pèrdua, el furt i/o robatori del 
carnet, el titular es compromet a comunicar-ho al Club, a través del número de telèfon 
902.548.454 o per correu electrònic a socis@gironafc.cat. 
 
En els casos enunciats de deteriorament, pèrdua, furt i/o robatori del Carnet de Soci 
del Girona FC s’aplicaran les següents tarifes per l’emissió del seu duplicat: 
 

• Deteriorament: 5€ (Acompanyant el carnet malmès o defectuós) 

• Pèrdua: 5€ 

• Robatori i/o furt: 0€* (Acompanyant denúncia policial signada i segellada amb 
data anterior a l’hora que es comuniqui la incidència) 

 
*En el cas de robatori i/o furt del Carnet de Soci del Girona FC únicament s’aplicarà el 
preu de 0€ en la primera ocasió que succeeixi, a partir de la segona vegada s’aplicarà 
un cost de 5€ per emissió de duplicat. 
 

Article 8. Protecció de dades de caràcter personal.  
 
Els recordem que el responsable del tractament de les seves dades és el Girona FC, SAD 
amb l’única finalitat de gestionar els serveis i productes demandats. La utilització de 
les seves dades és necessària per a la correcta gestió de relacions amb els socis, a més 
de complir amb les obligacions legals. A aquests efectes, els socis tenen el dret d'accés, 
rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició i a no ser objecte de decisions 
individualitzades, dirigint-se per correu electrònic a protecciondatos@gironafc.cat. 
 

Article 9. Infraccions i sancions. 
 
Totes les infraccions i sancions previstes per a l’incompliment de les normes i ús del 
carnet de soci del Girona FC per a l’any 2018, es troben recopilades al Reglament Intern 
del recinte esportiu del Girona FC, concretament al Títol VI “Infraccions i sancions”. 
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Article 10. Normativa aplicable. 
 

• Reglament Intern del recinte esportiu del Girona FC.  
 

• Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’Esport. 
 

• Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la xenofòbia i la 
Intolerància en l’Esport. 
 

• Real Decret 203/2010, de 26 de febrer pel que s’aprova el Reglament de 
prevenció de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport. 
 

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 


