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ARTICLE 4t.
ÀMBIT FUNCIONAL
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ÀMBIT FUNCIONAL
Les finalitats del Club són:

AFEGIR UN APARTAT 3, QUE DIGUI: 
“3. Addicionalment, el Club vetllarà per la protecció i promoció de la Declaració Universal 
dels Drets Humans recollida a la Carta Internacional dels Drets Humans proclamada per les 
Nacions Unides.
El Club en les seves actuacions, tant de caràcter públic com privat, vetllarà per la igualtat de 
drets i la dignitat de totes les persones.”

L’ACTUAL PUNT 3 PASSA A SER EL PUNT 4 I AFEGINT-HI APARTATS F) I G), DIENT:   
“En compliment d’aquests objectius, el Club:
“f) Promourà els valors democràtics de la igualtat i la no discriminació. 
g)  Lluitarà per l’erradicació de totes les actituds masclistes, homòfobes

i racistes en l’àmbit social i de l’esport.”



Article 12è. 
ADQUISICIÓ DE LA 
CONDICIÓ DE SOCI
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L’ARTICLE 12è DIU:
“La incorporació de socis al Club és facultat de la Junta Directiva, que pot
establir en qualsevol moment limitacions temporals al nombre màxim de socis, 
o condicions generals per a l’admissió. 
L’ingrés del soci s’ha de fer mitjançant sol·licitud presencial de l’interessat, o 
dels seus representants legals si són menors d’edat o estan incapacitats...”

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS PERMETRE LES SOL·LICITUDS 
NO PRESENCIALS (ON-LINE) I QUEDARIA:
“L’ingrés del soci s’ha de fer mitjançant sol·licitud presencial o telemàtica amb
firma digital o element de seguretat similar de l’interessat...”

ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI



Article 16è. 
PENYES
Article 23è. 

PRESSUPOSTOS SUBJECTIUS I 
OBJECTIUS DE LA CONDICIÓ 

DE COMPROMISSARI
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PENYES

3.1. L’ARTICLE 16è.2. DIU:
“2. Les penyes s’agrupen en federacions territorials que a la vegada formen part
de la Confederació Mundial de Penyes del Futbol Club Barcelona”

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS: 
“2. Les penyes tenen personalitat jurídica pròpia i seran constituïdes i 
reconegudes pel Club, de conformitat al Reglament de Penyes aprovat per la 
Junta Directiva.”



PENYES

3.2. L’ARTICLE 16è.3. DIU: 
“3. Les penyes es constitueixen d’acord amb el Reglament de Penyes que és
aprovat per la Confederació i la Junta Directiva del Club.”

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS:
“3. Les penyes degudament constituïdes podran adreçar-se de manera 
individual i directa al FC Barcelona, o bé agrupar-se territorialment segons els
criteris i als efectes establerts al Reglament de Penyes.”



PENYES

3.3. L’ARTICLE 16è.4 DIU:
“Els representants de la Confederació formen part de l’Assemblea d’acord
amb el que es preveu a l’article 23.1 d’aquests Estatuts.” 

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS 
ELIMINAR AQUEST APARTAT.



PRESSUPOSTOS SUBJECTIUS I OBJECTIUS DE LA 
CONDICIÓ DE COMPROMISSARI
L’ARTICLE 23è.1. DIU:
“Són compromissaris els socis en què concorrin les circumstàncies
indicades a l’article anterior i, a més, es trobin en algun dels supòsits
següents:
(...)
e) els presidents de les federacions territorials de penyes escollits
democràticament i que siguin socis amb més de cinc anys
d’antiguitat;”

ES PROPOSA ELIMINAR AQUEST APARTAT E)



Article 33è.
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 

DIRECTIVA, CÀRRECS, 
NATURALESA I FUNCIONS
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, CÀRRECS, 
NATURALESA I FUNCIONS

L’ARTICLE 33è DIU:
“Els càrrecs dels quals ha d’estar composta la Junta han de 
ser, com a mínim, per 14 membres i com a màxim 21...”

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS:
“Els càrrecs dels quals ha d’estar composta la Junta han de 
ser, com a mínim, per 14 membres i com a màxim 25...”



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
PRIMERA

Article 34è. 
DURADA DEL MANDAT 
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DURADA DEL MANDAT 
L’ARTICLE 34è DIU:
“34.1. El mandat de la Junta és simultani per a tots els membres
i té una durada de sis anys naturals, que s’inicien el dia 1 de 
juliol i s’acaben el 30 de juny”

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS:
“El mandat de la Junta és simultani per a tots els membres i té 
una durada de cinc anys naturals, que s’inicien el dia 1 de juliol
i s’acaben el 30 de juny”



5. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Primera.- “La modificació de l’article 34è no afectarà la 
durada del mandat de l’actual Junta Directiva, que està
previst que finalitzi el 30 de juny de 2026. Per tant, 
entrarà en vigor a partir de la finalització, per qualsevol
motiu, de l’actual mandat.” 



Article 39è. 
CODI ÈTIC
Article 60è Bis. 

COMISSIÓ D’ÈTICA I 
TRANSPARÈNCIA
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CODI ÈTIC
L’ARTICLE 39è DIU:
“La Junta Directiva ha d’aprovar un codi ètic de compliment obligat per a tots
els membres de la Junta Directiva i de les comissions estatutàries i per a tots els
empleats d’alta direcció. El control del compliment d’aquest codi ètic queda 
sotmès a una Comissió de Control i Transparència, el règim de la qual és objecte
d’un reglament específic. El contingut de l’esmentat reglament ha de ser fixat
per acord de la Junta Directiva.”

LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS:
“La Junta Directiva ha d’aprovar un codi ètic de compliment obligat per a tots
els membres de la Junta Directiva, de les comissions tant estatutàries com no 
estatutàries i per a tots els executius i empleats del Club.” 



COMISSIÓ D’ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

CREACIÓ D’UN NOU ARTICLE 60è BIS AMB EL SEGÜENT CONTINGUT
“La Comissió d’Ètica i Transparència és un òrgan col·legiat de caràcter
consultiu amb la funció de vetllar pels valors del Club i garantir la 
seva correcta aplicació, d’acord amb el que disposa el seu reglament
de funcionament. 
Està integrada per cinc membres designats per la Junta Directiva. Un 
ha de ser escollit d’entre els seus membres i és el que l’ha de presidir. 
Els altres quatre han de ser designats per la Junta Directiva d’entre
socis o sòcies del Club de prestigi personal i professional reconegut i 
amb experiència en el seu àmbit d’actuació. 



El president/a de la Comissió pot nomenar un vicepresident i un 
secretari. Tots els càrrecs són honorífics. 
El mandat dels membres de la Comissió d’Ètica i Transparència ha 
de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva previst a l’article
34. El cessament, la suspensió i la provisió de vacants dels
membres de la Comissió els ha de fer lliurement la Junta Directiva. 
El funcionament de la Comissió d’Ètica i Transparència es regirà
per un reglament de funcionament aprovat per a la Junta 
Directiva.”



Suspensió de l’article 67è

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
SEGONA
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7. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Segona.- “A conseqüència de les pèrdues registrades i 
de l’endeutament del Club existent en el moment
d’aprovar-se els comptes anuals relatius a l'exercici
2020-2021, l’article 67è dels Estatuts queda 
provisionalment en suspens i sense efectes, fins a la 
restitució del patrimoni net positiu.”




