
 
  



 
24 A 28 D’ABRIL 

 
Per sol·licitar entrades la penya s’ha d’adreçar al Portal de Tràmits per a Penyes (disponible 
també mitjançant la web del club), a la secció Reserva d’Entrades, que apareixerà el proper 24 
d’abril, para la gestió de totes les entrades per a penyes. 
 

 
 
Per a cada sol·licitud quedarà registrat un tràmit específic que permetrà en tot moment a la penya 
conèixer l’estat de la seva sol·licitud en temps real. 
 

 
 
Les peticions s’hauran de fer entre el 24 i el 28 d’abril de 2017. Les peticions que arribin fora 
d’aquest termini aniran a parar a una Llista d’Espera, sense garantia de poder ser gestionades. 
_____________________________________________________________________________ 

 
29 D’ABRIL A 01 DE MAIG 

 
Comunicació a totes les federacions del número d’entrades assignades per zona. 
 
Assignació d’entrades per part de la federació segons els coeficients aprovats i en funció de les 
Penyes oficials en data 01/03/2017. 
 
Data límit per donar resposta amb el repartiment: 01/05/2017 
 
Validació del Club del repartiment (02/05/2017) 
  



 
02 A 04 DE MAIG 

 
Mailing a totes les penyes informant-los de l’assignació de les entrades. Aquesta informació 
també estarà disponible al portal de tràmits, que s’actualitza automàticament. 
 
Des del tràmit específic, la penya ha de seleccionar els assistents d’un llistat generat 
automàticament des del seu cens oficial de penyistes, amb tots aquells membres que hagin sigut 
registrats en el cens abans del 01/03/2017. 
 
Qualsevol entrada sense assignar superat el termini (04/05/2017) es considerarà 
renunciada, per tal de poder-la re-assignar a un altra penya amb la major brevetat possible. 
 
Igualment, una penya podrà renunciar explícitament a qualsevol entrada mitjançant el sistema 
sense haver d’esperar al final del termini per confirmar assistents. 
 
Validació del club (05/05/2017) de que aquests assistents no han estat agraciats amb una 
entrada com a soci. En aquest supòsit la penya perdrà el dret sobre la mateixa. 
_____________________________________________________________________________ 

 
06 A 08 DE MAIG 

 
Mailing a totes les penyes informant-los de l’aprovació dels seus assistents o, per contra, de 
qualsevol incidència en aquest aspecte per tal que la puguin solucionar. Al portal de tràmits 
aquesta informació s’actualitza automàticament. 
 
Des del tràmit específic la penya tindrà automàticament accés a la passarel·la de pagament on 
haurà de fer la compra abans del 08/05/2017. 
 
Qualsevol sol·licitud sense pagar superat aquest termini es considerarà com una renúncia a 
aquestes entrades, per tal de poder-les assignar a un altra penya. 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Haurà recollida en les taquilles del Camp Nou i en Madrid. El terminis definitius per cadascuna 
d’aquestes recollides encara són provisionals i estan per confirmar. 
 
Es podrà fer recollida conjunta per Federacions i recollida individual per penyes. Les 
instruccions per a la recollida conjunta per federacions s’especificaran més endavant. Per 
qüestions d’operativitat del club la recollida conjunta a Barcelona serà només en unes 
dates concretes dins del període de recollida general. A Madrid la recollida conjunta coincidirà 
amb el període de recollida general. 


