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CAPÍTOL I.
De l’Associació en general.
ARTICLE 1r.
L’Associació “AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS” és regida pels seus Estatuts, aprovats en Assemblea
General el 30 de març de 2012 i inscrits en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en data 26 de maig de 2012.
ARTICLE 2on.
El present Reglament desenvolupa els continguts expressats als Estatuts de l’Associació, “AGRUPACIÓ
BARÇA JUGADORS”, i en cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels citats Estatuts. En aquest
sentit, L’Associació AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS perseguirà els objectius previstos en l’article 2n.
dels Estatuts. Totes les activitats que desenvolupi la mateixa, així com els seus òrgans directius i els seus
membres, aniran guiats al servei dels esmentats objectius.
ARTICLE 3r.
El logotip de l’AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS és el següent:

Pel que fa referència al logotip o escut, els associats i simpatitzants-col·laboradors que ho desitgin,
podran utilitzar-lo en forma d’insígnia a la solapa o a la seva indumentària, podent adquirir-lo a
l’Agrupació. Està totalment prohibit fabricar-lo, confeccionar-lo o imprimir-lo a títol personal, així com
utilitzar-lo en agulles de corbata, figures representatives, cartells, roba esportiva o qualsevol altre objecte,
tant per ús propi com per a la seva comercialització. Els associats i simpatitzants-col·laboradors tampoc
podran utilitzar-lo en activitats socials, esportives, institucionals o de qualsevol altre caire que organitzin a
títol personal i en benefici propi, tret que es demani per escrit la corresponent autorització a l’Agrupació,
justificant els motius pels quals es demana: la dita autorització serà atorgada, si s’escau i per escrit, per la
Junta Directiva o en qui aquesta delegui.
Aquest logotip podrà ser canviat o modificat a proposta de la Junta Directiva i amb la corresponent
aprovació de l’Assemblea.

ARTICLE 4t.
La potestat per interpretar els preceptes continguts en els Estatuts i en aquest Reglament d’Ordre Intern
(d’ara endavant R.O.I.) correspon a la Junta Directiva, mitjançant la qual i en el seu si es constituirà, quan
sigui necessària, una comissió formada per tres membres pel cap baix i cinc, com a màxim, els quals,
desprès d’estudiar cada cas en concret, confeccionaran un detallat informe de l’assumpte tractat,
exposant les conclusions a què hagin arribat, i presentant tota aquesta documentació a la Junta Directiva,
a fi que aquesta pugui prendre la decisió més adient.

CAPÍTOL II
Dels associats i , simpatitzants-col·laboradors.
ARTICLE 5è
L’ Agrupació Barça Jugadors està composta pels membres :
a) Associats: ex jugadors amb les condicions, els drets i deures establerts en els Estatuts.
b) Simpatitzants- col·laboradors: amb les condicions , els drets i deures establerts en els Estatuts.
La Junta Directiva podrà atorgar diferents reconeixements a aquelles persones que estimi oportú per les
seves implicació, col·laboració o aportació a l’Agrupació Barça Jugadors o la Fundació Barça Veterans. A
aquest efecte, l’ Agrupació Barça Jugadors estableix tres tipus de reconeixement o distinció, que són:
1.- Membre d’Honor: serà considerat Membre d’Honor aquella persona que, a partir de la proposta d’un
associat, sigui considerat per la Junta Directiva com a mereixedor de la citada distinció. L’associat que
presenti la proposta, ha d’adjuntar-hi un expedient on es detallin de forma ben explícita els mèrits del
membre proposat en favor de l’Agrupació, afegint tots els elements acreditatius de les accions i fets que
ha dut a terme i les conseqüències positives que aquests fets han suposat per a l’Agrupació, a fi que la
Junta Directiva ho pugui estudiar i pugui prendre la decisió que estimi oportuna en aquest sentit.

2.- Membre d’Or: seran considerats Membres d’Or aquells socis o simpatitzants-col·laboradors que
realitzin una aportació econòmica o de qualsevol altre tipus que, per la seva significació o pels beneficis
que aporti a l’Agrupació Barça Jugadors, els faci mereixedors, a criteri de la Junta Directiva, de tal
distinció.

3.- President d’Honor: igualment, la Junta Directiva podrà atorgar el títol de President d’Honor a aquella
persona que, pels mèrits contrets i per la seva trajectòria al servei de l’Agrupació, consideri mereixedora
de tal distinció. En tot cas, la Junta Directiva sotmetrà aquest nomenament a la consideració de
l’Assemblea General en la primera reunió que tingui lloc després de la proposta, a fi que l’Assemblea el
ratifiqui, si és el cas.
El President d’Honor serà, juntament amb el President, la màxima representació de l'Agrupació en els
actes institucionals.
El President d’Honor tindrà, a tots els efectes, les mateixes atribucions que els membres de la Junta
Directiva.
La Junta Directiva podrà anul·lar qualsevol d’aquestes distincions atorgades a unl associat o simpatitzantcol·laborador, si hi ha un motiu justificat per fer-ho. En el cas de la distinció de President d’Honor,
l’anul·lació s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea.

ARTICLE 6è
Dret d’utilització del local de l’Agrupació.
Tal com es reconeix als Estatuts, els associats i simpatitzants-col·laboradors, entre altres drets, tenen el
dret a fer ús del local social de l’Agrupació i dels seus serveis, juntament amb els seus familiars i amics,
en els dies i hores que el mateix estigui obert. També tindran aquest dret les persones que hagin estat
reconegudes com a Membres d’Honor, d’Or, i President d’Honor, encara que no tinguin la condició
d'associat ni de simpatitzant-col·laborador.
Pel que fa referència a fer ús del local social els dies de partit a l’Estadi, i degut a la reduïda cabuda del
mateix, només hi podran accedir els associats de l’Agrupació, els simpatitzants-col·laboradors, Membres
d’Honor, Membres d’Or i President d’Honor. En qualsevol cas, l’autorització d’entrada al local dels
familiars i amics dependrà de la persona a la que l’Agrupació nomeni responsable del control d’entrada, i
que haurà d’actuar sempre en base als criteris objectius abans establerts.
ARTICLE 7è
A tots els associats exjugadors se’ls trametrà un plafó de flors en cas de defunció. Es farà el mateix amb
tots aquells simpatitzants-col·laboradors que, com a mínim, portin 10 anys ininterromputs ostentant
aquesta condició en el moment del seu traspàs.
En tots aquells casos considerats com especials per no estar contemplats en aquest apartat, serà el
President o persona per ell autoritzada qui decidirà si es tramet o no el plafó floral, fent constar en el
corresponent justificant de la despesa la referència de la persona que l’ha autoritzat, si és el cas.
ARTICLE 8è
Com a agraïment cap als associats exjugadors i simpatitzants-col·laboradors, i com a reconeixement a la
seva fidelitat, l’Agrupació atorgarà les següents distincions, quedant a criteri de la Junta Directiva el
moment de la seva entrega:



En complir 10 anys d’antiguitat ....................Escut de bronze



En complir 25 anys d’antiguitat .................. Escut d’argent



En complir 50 anys d’antiguitat .................. Escut d’or

ARTICLE 9è
Donat que l’ABJ és una entitat afí al FCB, la Directiva de l’Agrupació tindrà com un dels seus principals
objectius que aquesta sigui model de cavallerositat i bona conducta en tots els aspectes, així com
promocionar i aplicar els valors que conjuntament proclamen l’ABJ i el FCB, evitant qualsevol actitud que
pugui malmetre la imatge d’ambdues institucions.
Per tal de poder actuar enfront de qualsevol acte irregular o d’excés d’algun dels associats de l’Agrupació
que atempti contra qualsevol d’ambdues entitats, la Junta Directiva ha constituït una Comissió de
Disciplina, de la qual queden regulats el seu funcionament, estructura i funcions en l’article 45è dels
Estatuts.

CAPÍTOL III
Del règim de finançament i ajuts.
ARTICLE 10è
Els recursos econòmics de l’Agrupació provindran d’allò que ve especificat en l’article 62è dels seus
Estatuts.
Un dels principals fins de l’Agrupació és ajudar als consocis necessitats, cercant-los treball, amb ajuts
econòmics complementaris si tenen la mínima percepció per jubilació, col·laborant en aconseguir un
geriàtric on ingressar si són d’avançada edat, visitant malalts, etc.
Per poder assolir aquestes fites, l’Agrupació disposa de la Comissió Social de la Fundació Barça
Veterans.
Els ajuts van destinats únicament als associats exjugadors i als seus familiars de 1r grau de parentiu,
especialment a les vídues.
L'Agrupació, davant d’un cas de necessitat d’algun associat, degudament justificat, traslladarà, acreditantla documentalment, una sol·licitud d’ajut a la Fundació, que serà la que l’estudiarà i, un cop realitzats els
tràmits que estiguin establerts, decidirà la concessió o no de l’ajut sol·licitat i les condicions en les que
aquest ajut es donarà.
En tots els casos, els demandants d’ajuda hauran de complir la normativa que la Fundació tingui
establerta en cada moment.
Excepcionalment, a criteri i per acord de la Junta Directiva, i a proposta de la Comissió Social de la
Fundació Barça Veterans, es podrà considerar beneficiàries dels ajuts a altres persones de l’Agrupació,
que, encara que no tinguin la condició de associats, reuneixin circumstàncies excepcionals relacionades
amb els seus serveis a l’Agrupació i/o a la Fundació, i que es trobin en la situació descrita en el segon
paràgraf d’aquest article.

CAPÍTOL IV
De les accions de l’Àrea de Formació.
ARTICLE 11è
Una de les formes d’ajudar els consocis i, excepcionalment, a altres persones relacionades amb
l’Agrupació, és la formació, mitjançant l’organització per part de l’Agrupació de diferents accions de
Formació Professional, amb l’objectiu de donar-los eines per al seu desenvolupament personal i
professional.
Aquestes accions les organitzarà l’Agrupació al seu criteri, i en funció del que cregui que pot ser més útil
per als seus associats i de les oportunitats que altres persones físiques o jurídiques els hi puguin oferir.

Tindran dret a inscriure’s i assistir-hi tots els associats de l’Agrupació que ho desitgin, amb la limitació del
nombre de places i prioritats que fixi la Junta Directiva, sense perjudici de poder fer diferents grups, o de
que aquell que no hagi pogut entrar en un curs tingui prioritat per fer-ho al curs següent.
Si no s’ha completat el nombre de places previst per un curs amb els associats, els simpatitzantscol·laboradors s’hi podran inscriure, sempre amb l’autorització expressa de la Junta Directiva.
En el supòsit que encara quedessin places lliures, també s’hi podran inscriure els associats d’altres
seccions esportives del FCBarcelona, abonant en aquest cas la quantitat que estableixi la Junta Directiva
per a cada curs.
Aquest cursos de formació es sufragaran, sempre que sigui possible a través de la Fundació, i no tindran
cap cost per a aquells que s’inscriguin, sense perjudici de que la Junta Directiva pugui, en alguns casos i
per raons econòmiques o qualsevol altra que estimi pertinent, fixar una quota a pagar per part de les
persones interessades en gaudir dels mateixos.
Tots aquells que s’inscriguin en un curs tenen l’obligació d’assistir-hi regularment i de complir l’assistència
necessària mínima que per cada curs s’estableixi, tret que hi hagi una causa de força major –que haurà
de ser convenientment justificada- que els ho impedeixi. La falta d’assistència continuada o alternativa a
més del 20% de les sessions o classes sense justificació, serà causa d’exclusió del curs i impossibilitarà
que la persona que incorri en aquesta causa es pugui tornar a inscriure en el mateix o en un altre curs
durant l’any següent.
Així mateix, tots aquells que s’inscriguin en un curs tindran l’obligació de completar-lo, de tal manera que
qui abandoni un curs, no es podrà inscriure a cap altre curs de formació de l’Agrupació durant el següent
any, tret que l’abandonament hagi estat degut a una causa de força major degudament acreditada.
L’organització dels cursos, professorat, dates, lloc, dies, quotes, horaris, cabuda i qualsevol altra
circumstància relativa a l’efectivitat del curs, serà competència exclusiva de l’Agrupació.

CAPÍTOL V
ARTICLE 12è
De les Comissions o Grups de Treball.
Dins de les Comissions o Grups de Treball que s’estableixen en els Estatuts, es troben les següents
Comissions: de Disciplina (que es regula en els Estatuts Socials de l’Agrupació), Econòmica, Social,
Institucional i Esportiva. Les Comissions són òrgans col·legiats integrats per associats de L’Agrupació
designats per la Junta Directiva,
Els membres de cada Comissió escolliran entre ells un President, un Secretari i uns Vocals.
Tots els càrrecs seran no remunerats i honorífics, i tindran la duració que en cada cas decideixi la Junta
Directiva durant el seu mandat. El cessament, la suspensió i la provisió de vacants dels membres de les
Comissions es faran lliurement per part de la Junta Directiva.

El funcionament de les Comissions es regirà per tot allò que s’estableix en els nostres Estatuts i per la
Junta Directiva en tot el que sigui de la seva aplicació.

- COMISSIÓ ECONÒMICA
Els membres de la Comissió Econòmica hauran de tenir coneixements comptables, així com de gestió
econòmica i de patrimonis.
Les funcions de la Comissió Econòmica són:
1.- Assessorar a la Junta Directiva en totes les matèries que fan referència a l’economia de l’Agrupació.
2.- Lliurar informes sobre les matèries de la seva competència quan li ho demani la Junta Directiva.
3.- Col·laborar en l’elaboració dels comptes i pressupostos de l’Agrupació, i fer un seguiment rigorós i
periòdic dels mateixos.
4.- Qualsevol altra que, encara que no estigui aquí establerta, tingui cabuda dins l’àmbit econòmic, així
com les que li demani la Junta Directiva.

- COMISSIÓ SOCIAL

La Comissió Social de l’Agrupació té les següents funcions:

1.-Mantenir, impulsar i desenvolupar les relacions amb els seus associats, organitzant actes,
esdeveniments socials, d’oci i lleure, etc.

2.- Atendre a l’associat (entrades, passis, invitacions, etc). Entrevistar personalment a cada nou associat
a fi de donar-li a conèixer els objectius de l’ABJ.

3.- Qualsevol altra que, encara que no estigui aquí establerta, tingui cabuda dins l’àmbit social, així com
les que li demani la Junta Directiva.

- COMISSIÓ INSTITUCIONAL

La comissió Institucional té les següents funcions:

1.- Mantenir, impulsar i desenvolupar les relacions amb el FC Barcelona i amb altres entitats i organismes,
tant oficials com privats.

2.- Transmetre i fomentar el sentit i els valors històrics del barcelonisme i dels seus exjugadors, així com
el civisme, la integració social, l’esportivitat, la solidaritat, els valors democràtics, la catalanitat, la
universalitat i d’altres aspectes que reflecteixin el compromís de l’Agrupació amb el FC Barcelona i amb la
societat.

3.-Representar a l’Agrupació en els actes i esdeveniments socials als què la mateixa sigui convidada.

4.- Qualsevol altra que, encara que no estigui aquí establerta, tingui cabuda dins l’àmbit institucional, així
com les que li demani la Junta Directiva.

- COMISSIÓ ESPORTIVA

Les funcions de la Comissió Esportiva són:
1.- Organitzar els entrenaments setmanals, podent delegar aquestes tasques en una o més persones,
que seran les encarregades de fer-los efectius i els màxims responsables, amb capacitat de decisió per
resoldre totes les situacions que es puguin produir.

2.- Organitzar els partits oficials que es sol·licitin a l’Agrupació per part d’altres entitats, particulars i altres
clubs, amb plena capacitat per decidir quines sol·licituds s’accepten i en quines condicions, i quines es
rebutgen.

3.- Seleccionar i convocar els jugadors que entenguin més adequats, segons els tipus de partits que
s’hagin de jugar, així com l’entrenador, delegat, encarregat de material i massatgista-fisioterapeuta que
acompanyarà a l'equip.

4.- Informar a la Junta Directiva i/o a la Comissió de Disciplina de les incidències que puguin sorgir, tant
en el desenvolupament dels entrenaments com dels partits, i que puguin ser susceptibles de sanció.

5.- Qualsevol altra que, encara que no estigui aquí establerta, tingui cabuda dins l’àmbit esportiu, així com
les que li demani la Junta Directiva.

CAPÍTOL VI
Dels participants als entrenaments.
Dels components dels equips de futbol de l’ABJ i col·laboradors.
De la roba esportiva.

ARTICLE 13è.
Referent als entrenaments i partits oficials que els equips de l’Agrupació juguin contra altres equips o
entitats que ho sol·licitin i la Comissió Esportiva accepti, i en els quals hi poden prendre part, única i
exclusivament, els associats (exjugadors) i les excepcions que es detallen en l’apartat m) d’aquest article,
les normes bàsiques a tenir en compte són:
a) Els entrenaments tindran lloc els dimarts i divendres de cada setmana durant tot l’any, a les
instal·lacions que en cada moment determini i cedeixi el F.C. BARCELONA, sense perjudici que
es puguin ampliar o modificar aquests dies en funció dels acords als quals es pugui arribar amb
el FC BARCELONA.
b) Els entrenaments consistiran en la celebració d'un o més partits de futbol entre tots aquells que
assisteixin als mateixos, o d’altres activitats físiques que determini la Comissió Esportiva.
c) Els vestidors s’obriran a les 13 h, finalitzant els entrenaments a les 14’30 hores, sense perjudici
que aquest horari pugui ser modificat pel FCB o per l’ABJ.
d) Els entrenaments comptaran amb un o més responsables nomenats per la Comissió Esportiva,
que determinaran la forma en què s’organitzaran i desenvoluparan les sessions.
e) El jugador que arribi tard es presentarà al responsable de les sessions d’entrenament, que
l’autoritzarà a integrar-se en algun dels partits en joc o a entrenar apart, fer footing o qualsevol
altra activitat esportiva al marge del grup.
f)

Els que participin en els partits de futbol de les sessions d’entrenament ho han de fer durant tot
el temps de joc, i tret que pateixin una lesió o que es doni alguna altra causa de força major, no
poden abandonar el mateix per qualsevol altra causa no justificada.

g) Aquells que participin en els partits de futbol de les sessions d’entrenament i al començament de
la sessió ja sàpiguen que hauran de marxar abans de l’hora establerta per finalitzar-los, ho

comunicaran al responsable de l’entrenament, que decidirà si poden o no participar en algun dels
partits, que es celebrin.
h) El partits de futbol de les sessions d’entrenament i oficials es desenvoluparan amb la màxima
esportivitat, joc net i respecte mutu entre tots els participants, evitant les picabaralles, els insults
i altres actituds contràries a aquests principis.
i)

Aquells que participin en els partits de futbol de les sessions d’entrenament hauran d’anar
equipats amb la roba que els faciliti l’Agrupació o, en qualsevol cas, amb roba del FC
BARCELONA, sense que es pugui portar roba que representi altres colors o clubs.

j)

Quan acabi l’entrenament, els jugadors que portin guardapits hauran d’entregar-los a l’encarregat
del material. Així mateix, se li comunicarà si s’ha penjat alguna pilota durant el partit i procuraran
col·laborar en la seva recuperació, si cal.

k) Tots els participants en les sessions d’entrenament procuraran tenir molta cura i fer ús ordenat
del material utilitzat en la sessió, així com de les instal·lacions i vestidors cedits pel FC
BARCELONA.
l)

El jugador que arribi tard a la sessió d’entrenament i s’equipi sol al vestidor, tindrà cura quan surti
de que el vestidor quedi tancat amb clau, si així està establert, i de deixar la clau en el lloc
corresponent.

m) Hi ha persones que no tenen la condició d’associats (exjugadors) sinó la de simpatitzantscol·laboradors, però que fa molts anys que formen part de l’Agrupació i hi col·laboren, entrenant i
jugant partits quan l’Agrupació els ha necessitat. Per tal motiu, a aquests simpatitzants, que
podríem denominar històrics, se’ls respecta el dret a entrenar i a jugar per la seva antiguitat i
com un agraïment a la seva col·laboració prestada en el passat, i actualment com un dret
adquirit. Fora d’aquests, cap altre simpatitzant-col·laborador tindrà aquest dret.
En qualsevol cas, aquest dret podrà ser adquirit i/o revisat per decisió de la Junta Directiva,
previ informe de la Comissió Esportiva.
Aquests simpatitzants-col·laboradors abonaran la quota corresponent a l’associat exjugador.

ARTICLE 14è
Per jugar partits oficials contra altres equips o entitats, l’Agrupació s’estructura en diversos equips, dels
quals formaran part en cada moment els jugadors que s’entenguin més adients per les seves
característiques tècniques, edat i condicions físiques, segons convocatòria i selecció que farà la Comissió
Esportiva.
L’equip de mes de 55 anys, format per associats i simpatitzants-col·laboradors detallats en l’apartat m),
majors de 55 anys, podrà organitzar oficialment, comunicant-ho prèviament a la Comissió Esportiva,
trobades a diferents localitats, per tal de jugar partits entre tots aquells que hi vulguin participar i
s’inscriguin, aprofitant aquest esdeveniment per gaudir d’un dia de convivència entre tots ells. La
freqüència d’aquestes trobades la decidirà la Comissió Esportiva.
Independentment del nombre de partits jugats en cada trobada, es comptabilitzarà com un partit.
Tots aquells que participin en un partit oficial, entenent per tals tots aquells en els quals es vesteixi la
samarreta oficial del Club (incloent els partits de l’Estiu, de Nadal, de la Trobada i els organitzats per a
jugadors de més de 55 anys), tenen dret a que se’ls i computi el partit jugat, als efectes dels premis que
l’Agrupació atorga cada any. A aquests efectes, l’entrenador i/o delegat de l’equip que participi en un
partit, prendrà nota de tots els jugadors que intervenen, dels qui han marcat els gols i de qualsevol altre

particular esportiu, i ho comunicarà a la Comissió Esportiva, que portarà els comptes amb la finalitat
indicada.
En els partits oficials que es celebrin, l’entrenador, encarregat del material, fisioterapeuta i delegat hauran
de realitzar la tasca que tenen encomanada i per la qual han estat convocats; per tant, no podran
participar com a jugadors, excepte que es produeixin baixes de darrera hora a la convocatòria. També
tindran dret a què se’ls computin els partits en els quals participen com a tals, amb la finalitat que la Junta
Directiva estableixi els premis que consideri oportuns, i que no han de ser necessariament els mateixos
que aquells establerts per als jugadors.
Les persones designades per l’Agrupació per ocupar els llocs de massatgista-fisioterapeuta o encarregat
de material estan sotmesos, tant directament com indirectament, a tot el que s’exposa en aquest ROI. A
les sessions d’entrenament hauran d’aportar el material necessari, com són pilotes, farmaciola,
guardapits, desfibril·lador i qualsevol altre estri que sigui de la seva responsabilitat, tots els quals se’ls hi
facilitaran a l’efecte. Tindran l’obligació d’estar presents des del principi i fins la finalització de la sessió
d’entrenament i, en el seu cas, dels partits oficials que jugui l’equip de l’Agrupació al que estiguin adscrits,
per tal de donar servei als jugadors que intervenen en el entrenament o els partits, preparant els
equipatges, distribuint-los entre els jugadors, recollint-los a la finalització del partit o entrenament, i
atenent els jugadors en cas de lesió, fent tot el que sigui necessari perquè el jugador lesionat sigui
traslladat a l’hospital, en cas de ser necessari.
Els associats exjugadors i els simpatitzants-col·laboradors definits en l’apartat m), tenen dret a ser atesos
i tractats pels massatgistes–fisioterapeutes de les seves lesions per tal de fer una recuperació convenient,
podent visitar-se a aquests efectes al dispensari que l’Agrupació té habilitat al Camp Nou, o al lloc que es
pugui habilitar en un futur. Per tal de poder fer-ho, hauran de demanar dia i hora, no podent acudir-hi
sense cita prèvia. L’Agrupació es reserva el dret de fixar un preu per les visites, tractaments i material
utilitzat, que serà el més econòmic possible, i que el soci haurà d’abonar a la finalització de cada visita o
intervenció al propi massatgista-fisioterapeuta. Aquest serà el qui portarà el control de les persones que
es visiten, dels dies que es visiten i de les quantitats abonades per cadascun d’ells, informant sobre
aquests extrems a la Junta Directiva i/o a la Comissió Esportiva.
Quan algun participant en els entrenaments o partits oficials incompleixi alguna de les obligacions que li
pertoquen i que s’estableixen aquí, el responsable o responsables de l’entrenament o del partit oficial
informaran d’aquests comportaments a la Junta Directiva que, si ho creu convenient, traslladarà l’informe
a la Comissió de Disciplina. La citada Comissió obrirà expedient si ho considera oportú i, si fos el cas i
prèvia instrucció de l’expedient en la forma que estableixen els Estatuts Socials, aplicarà la sanció que
entengui adient o, en els casos així establerts en els Estatuts, elevarà la proposta de sanció a la Junta
Directiva, a fi que aquesta prengui la decisió que estimi mes oportuna.
La Comissió Esportiva serà la única autoritzada per a organitzar els partits de l’ABJ, i qualsevol sol·licitud
s’haurà de canalitzar a través d’ella. En conseqüència, cap membre de l’ABJ podrà organitzar partits a
títol i benefici personal, ni amb el nom de l’Agrupació ni d’exjugadors del FCB.
ARTICLE 15è
L’Agrupació demanarà cada temporada al FC BARCELONA roba d’entrenament i/o complements segons
necessitats. La temporada que ens els concedeixin, es repartiran d’acord a la següent preferència i fins
que s’acabin:
a) Exjugadors (associats) que assisteixen regularment als entrenaments i que constin al llistat que
faciliti la comissió esportiva en finalitzar la temporada anterior.
b) No associats (simpatitzants-col·laboradors) amb autorització per participar en els entrenaments
l’any anterior segons l’apartat m) de l’article 13, i que constin al llistat facilitat per la Comissió
Esportiva en finalitzar la temporada anterior.

c) Associats (exjugadors) que inicien la seva participació en els entrenaments i que no constin en el
llistat facilitat per la Comissió Esportiva.

ARTICLE 16è
De tots és sabut que els equips de futbol de l’Agrupació són el màxim exponent de l’Entitat cara a
l’exterior, com també vers el FC Barcelona.
Per tant , es tindran molt en compte les següents consideracions:
Si es participa en un partit de futbol i l’equip de l’Agrupació es presenta sense algun dels jugadors
anunciats, l’Entitat perd prestigi davant el públic que els esperava. Donat que els jugadors que formen
part de la plantilla ho fan de manera voluntària, no se’ls pot exigir obligatòriament la seva presència, però
si han estat convocats i han confirmat la seva participació, i després sense cap excusa ni avís previ no es
presenten, motiven el natural desencís entre el públic que els esperava i provoquen una sensació de
manca de formalitat vers l’Agrupació.
Per l’esmentada falta d’assistència sense justificar no es preveu cap sanció, ja que la participació és
voluntària, però en cas que una persona que no es presenti de manera reiterativa, la Comissió Esportiva,
després d’escoltar l’entrenador o responsable de la convocatòria, obrarà en conseqüència.
En finalitzar el partit, és obligatori retornar tot l’equipatge utilitzat per jugar a l’encarregat del material. En
cas que algú no compleixi aquesta obligació, es passarà el corresponent informe a la Comissió Esportiva,
que decidirà si el tramet a la Comissió de Disciplina, per tal que s’instrueixi expedient i s’adopti la decisió
més oportuna.
ARTICLE 17è.
Per poder formar part dels equips de futbol de l’Agrupació s’haurà d’haver tingut fitxa del FC Barcelona, ja
sigui del 1r equip o de les categories del futbol base o formatiu.
També es consideraran amb dret a jugar en els equips de l’Agrupació els simpatitzants-col·laboradors
que hagin estat autoritzats per la Comissió Esportiva a participar en els entrenaments, segons queda
establert en l’apartat m) de l’article 13 d’aquest R.O.I.
L’entrenador podrà alinear en casos especials a jugadors que no compleixin amb els paràgrafs anteriors,
però haurà de fer-ho constar a l’informe del partit, indicant ben clarament, al costat del nom de cadascun
d’ells “NO JUGADOR NI AUTORITZAT”; en l’apartat d’observacions, anotarà els motius que han
determinat la seva inclusió a l’equip.
En tots el casos, la relació de convocats a cada partit dels diferents equips de l’Agrupació serà decisió i
responsabilitat de l’entrenador o persona responsable de l’equip corresponent.
ARTICLE 18è.
Malgrat que es sigui associat de l’ABJ, no es podrà fer ús, ni a títol individual ni com a grup, del nom de
l’Agrupació Barça Jugadors de forma parcial o total, ni utilitzar material esportiu de l’ABJ en partits de

futbol o actes que no estiguin autoritzats, preferentment per escrit, pel President, Vicepresident Esportiu o
Comissió Esportiva.
ARTICLE 19è
Per ser entrenador de qualsevol equip de futbol de l’Agrupació, caldrà haver estat jugador d’algun dels
equips del FC Barcelona, ser associat i haver estat validat per la Comissió Esportiva.
ARTICLE 20è
Els premis als jugadors per la seva participació en els equips de futbol de l’Agrupació són els següents,
segons disseny que la pròpia ABJ es reserva el dret a modificar si ho considera convenient:





Escultura “Samarra d’honor” quan s’arribi als 500 partits.
Medalla d’Or quan s’arribi als 200 partits
Medalla d’argent quan s’arribi als 100 partits
Medalla de bronze quan s’arribi als 50 partits

La Comissió Esportiva tindrà cura de que cada any, un mes abans del sopar anual, es confeccioni un
llistat amb els encontres jugats durant el darrer any, la relació de jugadors que hi han intervingut i els
partits jugats per cadascun d’ells des de la creació de l’equip de futbol, fent constar els noms i cognoms
dels jugadors i els partits jugats per cadascun d’ells.
En una relació similar, però apart, hi constaran els simpatitzants de l’Agrupació, no exjugadors, que també
hagin jugat partits amb els equips de la mateixa, incloent el nombre de partits jugats per cadascun d’ells.
ARTICLE 21è
Pel sopar de final d’any de l’ABJ, correspondrà UN TIQUET obsequi a cada jugador que hagi jugat durant
l’any un mínim de VINT (20) partits amb els equips de l’Agrupació, així com també els hi correspondrà als
que hagin jugat un total de més de CENT CINQUANTA (150) partits amb els equips de l’Agrupació. Es
mantindrà el dret a UN TIQUET als jugadors que ja havien jugat CENT (100) partits en el moment de
l’aprovació d’aquest ROI.
Als entrenadors, encarregats de material, massatgistes, metges i delegats dels equips, se’ls farà entrega
d’UN TIQUET obsequi per la seva col.laboració.
La Junta Directiva tindrà la facultat de regalar UN TIQUET obsequi a cada una d’aquelles persones,
siguin jugadors o simpatitzants que, per la seva dedicació a les tasques de l’Agrupació, cregui que en són
mereixedores.
També els correspondrà UN TIQUET invitació als membres de la Junta Directiva de l’Agrupació i als
membres de la Junta Directiva de la Fundació, com agraïment a la seva dedicació desinteressada en
favor d’ambdues entitats.
En cap cas no es podran atorgar dos tiquets obsequi a la mateixa persona, encara que li puguin
correspondre per apartats diferents dels anteriorment exposats.
La Junta Directiva es reservarà el dret de revisar i modificar o anul·lar allò establert en aquest article.

CAPÍTOL VII
Article 22è
Dels dinars a La Masia.

En relació amb els dinars que, habitualment els divendres, es puguin celebrar a la Masia del Barça, els
assistents hauran d’acceptar i complir els següents punts:

a)

Abans de les 13 hores del dia del dinar, s’haurà d’haver comunicat a la persona delegada de
l’Agrupació l’assistència a l’acte.

b)

Si alguna persona s’ha apuntat i després decideix no anar-hi, té l’obligació de comunicar-ho com
abans millor al Delegat.
Els no inscrits abans de les 13 hores i que hi vulguin assistir, hauran de demanar l’autorització al
propi Delegat.
El tiquet del dinar s’abonarà al Delegat quan aquest els hi demani.
El menú serà el que els responsables de La Masia determinin, i serà el mateix per a tots els
comensals. Qualsevol canvi de menjar o de beguda s’ha de demanar al Delegat, que farà les
gestions oportunes davant els responsables de la Masia, que podran complaure o no els canvis
demanats.
Mentre no sigui autoritzada l’entrada al menjador, els assistents romandran al vestíbul de la
Masia.
Als dinars hi podran assistir els associats i els simpatitzants-col·laboradors de l’Agrupació. Si
algun d’ells vol portar un convidat, haurà demanar l’autorització del Delegat.
En el supòsit que els responsables de La Masia fixessin un màxim de comensals, tindran
preferència els més antics. En cas de dubte decidirà el Delegat.
De produir-se alguna falta considerada com atemptatòria contra les regles de correcció i de
funcionament que estan establertes a La Masia, el Delegat ho posarà en coneixement de la
Comissió Esportiva de l’Agrupació, que actuarà segons està establert en els Estatuts.

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

CAPÍTOL VIII
ARTICLE 23è.
Dels passis o entrades per a l’Estadi
El FC Barcelona acceptà, en el conveni signat amb l’Agrupació, concedir passis o entrades per assistir als
partits de futbol que el 1r equip juga a l’Estadi. Aquests passis o entrades seran distribuïts atenent a les
següents prioritats:
1) Als membres de la Junta Directiva de l’ABJ i als de la Junta Directiva de la FBV, residents a
Catalunya, i que no disposin de cap altre tipus de passi del Club.
2) Als exjugadors del 1r equip del FC Barcelona residents a Catalunya, associats de l’Agrupació,
que el sol·licitin i que no disposin de cap altre tipus de passi del Club.

3) Als exjugadors dels equips de futbol d’altres categories del FC Barcelona i associats de l’ABJ,
residents a Catalunya, que ho sol·licitin, que hagin jugat un mínim de CENT CINQUANTA partits
amb els equips de l’Agrupació, que no els correspongui un passi per les prioritats anteriors, i que
no disposin de cap altre tipus de passi del Club.
Als jugadors que fins el moment de ser aprovat aquest ROI rebien el passi per haver jugat més
de CENT PARTITS, se’ls hi reconeixerà aquesta prioritat.

4) Als associats i simpatitzants de l’ABJ que formin part de les comissions de treball i als delegats,
encarregats de material, metges, fisioterapeutes i massatgistes que col·laborin amb els equips
de l’ABJ, residents a Catalunya, que no els hi correspongui per les prioritats anteriors i que no
disposin de cap altre tipus de passi del Club.
La Junta Directiva podrà concedir un passi o entrada a qui en cregui mereixedor com a reconeixement per
la seva dedicació i treball en favor de l’Entitat, sempre que aquesta persona sigui resident a Catalunya,
que no li correspongui per les prioritats anteriors, i que no disposi de cap altre tipus de passi del Club.
L’associat o simpatitzant que no estigui al corrent de pagament de les quotes perdrà l’opció a beneficiarse del passi o entrada, sigui quina sigui la prioritat per la qual que li correspon.
Si, en el supòsit de manca de passis o entrades, diverses persones compleixen els mateixos criteris i
prioritats, els seran adjudicats segons la major antiguitat com a associats o simpatitzants de l’ABJ.
En cas d’excedent de passis o entrades després d’aplicar les prioritats anteriors, es farà un sorteig entre
els associats i simpatitzants, residents a Catalunya, no inclosos en les anteriors prioritats i que no
disposin de cap altre tipus de passi del club.
ARTICLE 24è
De les entrades de llotja.
El FC Barcelona acceptà, en el conveni signat amb l’Agrupació, concedir una llotja per assistir als partits
de futbol que el 1r equip juga a l’Estadi. Els seients d’aquesta llotja seran distribuïts atenent a les
següents prioritats:
1) A qui la JD cregui oportú per compromisos institucionals.
2) Exjugadors del 1r equip, socis de l’ABJ, que essent residents fora de Catalunya no els
correspongui passi o entrada per cap de les prioritats de l’article anterior.
3) Espònsors que ajudin a l’ABJ o a la FBV, ja sigui amb aportacions econòmiques o altres tipus
d’ajuda.
En cap cas es podran adjudicar més de 2 entrades de llotja per persona.
ARTICLE 25è
De les entrades per al FCB Tour
EL FC Barcelona acceptà, en el conveni signat amb l’Agrupació, concedir cada temporada un nombre
determinat d’invitacions per al FCB Tour. Aquestes invitacions seran distribuïdes de la següent manera:
-

El 50% serà destinat als associats i simpatitzants de l’Agrupació. Cada associat i simpatitzant
podrà sol·licitar un màxim de 4 invitacions per any, sempre subjecte a la disponibilitat
d’invitacions. Per poder gaudir d’aquest servei caldrà estar al corrent de pagament de la quota de
l’Agrupació.

-

El 50% restant serà destinat a compromisos institucionals i comercials de l’Agrupació.

CAPITOL FINAL
ARTICLE 26è
La modificació d’aquest ROI es podrà dur a terme a iniciativa de la Junta Directiva o per acord d’aquesta
quan ho sol.licitin, com a mínim, un 10% dels associats, mitjançant notificació per escrit de les
corresponents modificacions proposades. La citada notificació ha d’anar dirigida a la Junta Directiva i ha
d’estar signada per tots els sol·licitants, adjuntant les fotocòpies dels corresponents DNI.
La Junta Directiva designarà una ponència formada per quatre associats, dels quals dos hauran d’ésser
necessariàment membres de la mateixa, per tal que redactin el projecte de modificació.
El text confeccionat es lliurarà a la Junta Directiva per al seu estudi i següent presentació durant la
propera Assemblea General.
Si l’Assemblea aprova la modificació, s’iniciaran les gestions necessàries per a presentar l’acord als
estaments adients de la Generalitat de Catalunya, a fi que sigui inclòs al Registre Oficial.

