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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les penyes del FC Barcelona al llarg de la seva història han estat cabdals i essencials
per fer arribar el barcelonisme arreu del món.
En moments difícils com els actuals, el Club necessita més que mai el suport,
acompanyament i força de les penyes, que sens dubte és imprescindible per
recuperar i mantenir els valors propis de la nostra entitat no només des d’un
vessant esportiu, sinó també com a referent de compromís ètic i social.
El Club vol acostar-se encara més a les penyes i als seus penyistes, de tal manera
que el suport i sentiment de pertinença i estima sigui mutu i el vincle més directe
i estret, promovent una comunicació més fluida, àgil i directa que afavoreixi i
promogui la màxima implicació per part del Club i de les penyes en aquest projecte
comú que és el barcelonisme.
Aquesta normativa té per fi adaptar la regulació a la realitat actual i a la manera en
què el Club vol relacionar-se amb les penyes, eliminant intermediaris i obstacles
innecessaris de tal manera que, en endavant, la comunicació entre ambdós, Club i
penyes, sigui directa i més transparent. Millorem el present, però sobretot el futur.
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TÍTOL I

LES PENYES

CAPÍTOL I. NATURALESA I CONSTITUCIÓ
Article 1. Naturalesa i normativa aplicable
Les penyes del FC Barcelona són associacions, sobiranes i independents,
constituïdes d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Constitució espanyola i
regides pels seus Estatuts propis; per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o, alternativament,
per la legislació que correspongui a cada comunitat autònoma; per la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, o bé per la norma pròpia del
país en què tinguin el domicili o s’hagin constituït en cas que es tracti d’associacions
estrangeres.
Article 2. Constitució
2.1. Les penyes s’han de constituir d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del
llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o,
alternativament, d’acord amb la legislació que correspongui a cada comunitat
autònoma; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació,
o bé la norma pròpia del país en què tinguin el domicili o s’hagin constituït en cas
que es tracti d’associacions estrangeres.
2.2. Subjecte al que estableixi la normativa anterior i/o addicionalment al que
aquesta indiqui, l’acord de constitució de la penya, que s’ha de formalitzar per
escrit, s’hi han de fer constar, com a mínim, les dades següents:
a) El lloc i la data en què s’estén l’acta fundacional.
b)	La denominació, el domicili social i el nombre de socis del FC Barcelona que
formen part de l’associació amb el número de carnet de soci.
c)	La voluntat de constituir la penya.
d)	Els Estatuts.
e)	La designació de les persones que han d’integrar la Junta Directiva inicial, amb el
número de carnet de soci.
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Totes les dades s’han d’acreditar documentalment o s’han de fer constar en una
declaració responsable.
2.3. Estatuts
Els Estatuts de la penya han d’incloure, com a mínim, les dades següents:
• La denominació.
• El domicili social.
• La data d’inici de les activitats, en cas que no coincideixi amb l’atorgament de
l’acta fundacional.
• Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme en el seu àmbit territorial.
• Els requisits per adquirir la condició de penyistes.
• Els drets i deures dels penyistes i el règim disciplinari.
• Les regles sobre convocatòria i la constitució de l’assemblea general ordinària i
extraordinària.
• Les regles sobre l’organització, les competències i el funcionament de la Junta
Directiva.
• El règim de deliberació i adopció d’acords i el procediment d’aprovació d’actes.
• El règim econòmic.
• El règim disciplinari.
• El procediment de modificació dels Estatuts.
• La dissolució.

CAPÍTOL II. RECONEIXEMENT PER PART DEL FC BARCELONA
Article 3. Requisits perquè sigui reconeguda
3.1. La penya ha de tenir un nombre mínim de penyistes en funció del nombre
d’habitants que estiguin empadronats al municipi o l’entitat local en què es vulgui
constituir:
MÍNIM D’ASSOCIATS
HABITANTS

CATALUNYA

RESTA D’ESPANYA I DEL
MÓN

Fins a 2.000

40

25

De 2.001 a 5.000

60

45

De 5.001 a 25.000

75

60

Més de 25.000

85

70

Als municipis de menys de 25.000 habitants només s’admet una penya. Per poder
crear una nova penya als de més de 25.000 habitants cal que hi hagi una distància
mínima de 1.000 metres entre seus. Fora del territori espanyol (zona Món), es
prioritzarà que només s’admeti una penya per municipi, ciutat o àrea metropolitana.
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3.2. La Junta Directiva de la penya ha d’estar formada, com a mínim, per les persones
següents: un president, un secretari i un tresorer. Els dos terços dels membres de
la Junta Directiva han d’estar empadronats o residir al mateix municipi on té el
domicili la penya.
3.3. El president de la penya ha de ser soci del FC Barcelona i mantenir aquesta
condició durant el seu mandat.
3.4. La penya, en el moment de la seva constitució i durant la seva existència, ha
de tenir un mínim del 25% dels seus penyistes socis del FC Barcelona quan estigui
domiciliada a Catalunya. Quan ho estigui a la resta d’Espanya, un mínim del 10%, i
en el cas del món, ha de tenir un mínim d’un soci del FC Barcelona.
3.5. El domicili de la penya que prevegin els Estatuts no pot ser en cap cas un
habitatge particular i ha de ser un local o un pis destinat a un ús que no sigui el
d’habitatge, i preferentment ha de tenir un ús cultural o recreatiu. Excepcionalment,
s’admeten els locals amb activitat de bar sempre que se’n concretin els metres
adscrits a la penya i el titular de l’activitat no sigui membre de la Junta Directiva.
No es permeten canvis del domicili de la seu social de la penya fora de la població
o ciutat on es va constituir inicialment. No es permet la creació ni/o l’existència de
delegacions o seus diferents del domicili social.
3.6. La denominació de la penya ha de contenir les referències al FC Barcelona
(com Barcelonista / Blaugrana / Barça / Culer) i a l’àmbit territorial on desenvolupa
l’activitat. No és possible l’ús de denominacions iguals o similars que es puguin
confondre amb altres penyes existents. No s’autoritzen noms o denominacions que
vagin en contra dels valors propis del FC Barcelona i del seu moviment penyístic. Es
pot utilitzar el gentilici acompanyat d’algun element emblemàtic del seu territori.
Per acceptar que s’inclogui el nom del país o estat a la nomenclatura de la Penya,
serà imprescindible que es complementi amb el nom del municipi on estigui
radicada. En cas que es facin servir noms de persones, cal el consentiment exprés
de la persona o dels familiars.
En tot cas, el FC Barcelona és titular de tots els drets dels elements identitaris i marques
relacionats amb el Club, per al seu ús exclusiu, i no es permet a les Penyes fer ús
d’aquests elements identitaris actuals o altres que el Club pugui desenvolupar a nivell
d’escut, logotip, marca denominativa, silueta, tipografia, sistema visual o eslògan.
Article 4. Procediment de reconeixement
4.1. El Departament de Penyes del Club serà l’encarregat de rebre la documentació
i informar sobre el compliment dels requisits i altres qüestions que puguin afectar
els valors o la imatge del moviment o una altra penya, duent a terme la tramitació
necessària per al reconeixement d’aquesta per part del Club.
4.2. En el supòsit d’una escissió parcial d’una penya i la constitució d’una altra de
nova constitució, és preceptiu l’informe de la penya escindida.
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4.3. El Departament de Penyes del Club resoldrà sobre el reconeixement i declararà
l’oficialitat de les Penyes que compleixin els requisits establerts en l’article 3
anterior i/o els que el Club estableixi en cada moment.
Article 5. Inscripció en el Registre de penyes oficials del FC Barcelona
Les associacions adquireixen la condició de penyes oficials en el moment que
la Junta Directiva del FC Barcelona, previ informe favorable del Departament de
Penyes del Club, n’acorda la inscripció en el Registre de penyes oficials del Club.
Article 6. Requisits de manteniment
6.1. Per mantenir la condició de penya oficial cal el següent:
a) Complir amb les condicions que estableix l’article 3.
b) Actualitzar anualment les dades que estableix l’article 8.2.d.
c)	
Complir amb les disposicions d’aquesta normativa interna i/o la que la
substitueixi, així com de les disposicions legals en matèria d’associacions.
6.2. En cas que no es compleixin els requisits anteriors, el Departament de
Penyes del Club, a iniciativa pròpia, requerirà a la penya que esmeni o acrediti el
compliment dels requisits, i li atorgarà un termini de tres mesos des de la recepció
de la notificació per fer-ho.
6.3. Si durant el termini de tres mesos la penya no soluciona o acredita el compliment
dels requisits, se la donarà de baixa o perdrà la condició de penya oficial i no podrà
fer valer els seus drets.
6.4. El Departament de Penyes del Club proposarà la nova alta de la penya en cas
que la penya que hagi perdut la condició de penya oficial o hagi estat donada de
baixa acrediti el ple compliment de les condicions i els requisits necessaris per ser
penya oficial i mantenir aquesta condició.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES PENYES
Article 7. Òrgans d’una penya: assemblea general i Junta Directiva
Subjecte al que estableixi la legislació vigent en cada moment, les penyes han de
tenir els òrgans següents:
a)	L’assemblea general, constituïda per tots els penyistes, que, com a òrgan sobirà,
pot deliberar sobre qualsevol tema del seu interès, adoptar acords de la seva
competència i controlar l’òrgan de govern.
b) La Junta Directiva, que administra i representa la penya.
Article 8. Drets i deures de les penyes
8.1. Drets
a)	Assistir, per mitjà del president o la persona en qui aquest delegui, a les reunions
de la seva Agrupació Territorial.
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b)	Escollir o ser escollida per als llocs de representació de la seva Agrupació
Territorial per mitjà del seu president o la persona en qui aquest delegui.
c) Intervenir en les gestions, les activitats i els serveis de la seva Agrupació Territorial.
d	
Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la seva
Agrupació Territorial.
e)	Participar en les activitats, els esdeveniments i els actes del FC Barcelona, de la
seva Agrupació Territorial o d’altres penyes.
f)	Adquirir entrades, credencials i abonaments del FC Barcelona segons els criteris
que marqui el Departament de Penyes del FC Barcelona.
8.2. Deures
a)	Complir amb les obligacions que resultin de les disposicions legals, dels Estatuts,
tant els propis de la penya com els del FC Barcelona en el que pertoqui i les
d’aquesta normativa.
b)	Respectar els valors del moviment de penyes i els consagrats en els Estatuts del
Club: entre altres, civisme, integració social, esportivitat, solidaritat, respecte,
ètica, democràcia i catalanitat.
c)	Al seu cas, satisfer les quotes o altres aportacions econòmiques que determini el
Departament de Penyes del FC Barcelona, previ acord de la Junta Directiva.
d)	Actualitzar anualment les dades i, en especial, aportar la documentació següent:
- Certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president de la Penya sobre la
celebració de l’assemblea anual obligatòria.
- Llistat d’altes i baixes en el cens de penyistes.
-M
 odificacions en els membres de la Junta Directiva.
-M
 odificacions de les dades de contacte i el domicili de la penya.
-M
 emòria d’activitats.
e) Complir amb els acords que hagin adoptat vàlidament els òrgans de govern.
El Club disposarà d’un Registre de Penyes Oficials del FC Barcelona així com de
Cens de Penyistes, en el què constaran les dades següents:
a)	Domicili, telèfon, adreça de correu electrònic i web oficial de la penya.
b)	Nom, cognoms, DNI, data de naixement, adreça, correu electrònic i número de
telèfon de contacte dels penyistes, amb indicació dels que són socis. En aquest
cas s’ha de facilitar també la clau de soci, amb la finalitat que el Club es pugui
relacionar amb els integrants de les penyes oficials i comunicar-los les notícies i
les activitats del seu interès relacionades amb el FC Barcelona i la seva condició
de penyistes, per qualsevol mitjà o canal. Cada penya estarà encarregada
d’obtenir l’oportú consentiment dels seus penyistes per a la cessió de les seves
dades al Club.
c)	
Dades de l’interlocutor o la persona de contacte de la penya amb el FC Barcelona.
d)	Relació de les persones o els socis que componen la Junta Directiva i dels càrrecs
que tenen.
e)	L’Agrupació Territorial a què pertany, si s’escau.
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CAPÍTOL IV. ELS PENYISTES
Article 9. Adquisició de la condició de penyista
Es considera penyista tota persona física adscrita a una penya oficial del FC
Barcelona mentre formi part de la seva corresponent associació en virtut de les
normes d’aquesta.
La condició de penyista oficial l’atorga la titularitat del carnet que emet el FC
Barcelona en virtut de la cessió de les dades corresponents, que la penya cedeix
previ consentiment del penyista, en virtut de l’interès legítim, al FC Barcelona per
poder informar de les activitats que organitza el Club o el moviment penyístic,
assignar entrades o permetre l’accés a qualsevol de les instal·lacions del Club i
participar o assistir a les activitats esportives o socials que s’organitzin.
Article 10. Drets i deures dels penyistes
10.1. La condició de penyista és personal i intransferible.
10.2. Els drets i deures dels penyistes seran aquells que tinguin reconeguts en els
Estatuts de cada Penya i/o en la normativa d’aplicació.
10.3. Addicionalment, el FC Barcelona podrà atorgar als penyistes determinats drets
i obligacions per a una millor relació amb el món penyístic sempre segons el criteri
del Club.
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TÍTOL II

ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL
MOVIMENT PENYÍSTIC

Article 11. Òrgans: Departament de Penyes. Comissió Social
Àrea Social del FC Barcelona a través del Departament de Penyes del Club és
l’encarregat de gestionar, coordinar i desenvolupar la relació amb les Penyes
Oficials del FC Barcelona així com d’atendre, informar i assessorar a les Penyes
oficials.
En la realització de les seves tasques, el Departament de Penyes del Club tindrà el
suport i estarà assistit per la Comissió Social.
La Comissió Social estarà presidida pel representant de la Junta Directiva del FC
Barcelona que aquesta designi i els seus membres seran nomenats per la Junta
Directiva en ús de les facultats que li atorga l’article 31è, apartat e) dels Estatuts del
Club, i tindrà les facultats i funcions que la Junta Directiva els assigni, entre d’altres,
la de procurar el manteniment, impuls i desenvolupament de les relacions del Club
amb les penyes oficials del FC Barcelona.
Article 12. El Consell Consultiu de Penyes
12.1. El Consell Consultiu de Penyes estarà format per tants delegats com
Agrupacions Territorials (zones) componguin els diferents àmbits geogràfics. El
Consell Consultiu es reunirà a les oficines del FC Barcelona o de manera telemàtica
com a mínim dues (2) vegades a l’any. Les reunions seran presidides pel president
del FC Barcelona i/o el vicepresident de l’Àrea Social o persona en la qual ho
deleguin. D’altra banda, es podran convocar reunions del Consell Consultiu per
tractar temes específics amb la periodicitat que es consideri oportuna.
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12.2. Els delegats que formen el Consell Consultiu de Penyes seran triats en
cadascuna de les Agrupacions Territorials (zones) aquí designades o en les de nova
creació, i segons el procediment establert en la present Normativa.
12.3. Correspon al Consell Consultiu:
a)	L’elaboració i preparació de propostes relatives a la gestió dels continguts de les
activitats pròpies de les penyes, col·laborant amb el Club en la posada en marxa
de projectes que tinguin per objecte millorar la representativitat i projecció
pública del FC Barcelona en tot el món. En tot cas, la idoneïtat i viabilitat de les
propostes presentades haurà de ser validada pel Departament de Penyes del
Club.
b)	Fomentar les relacions entre les penyes, atendre els seus suggeriments i emetre
informes relatius a les qüestions que els plantegin.
c)	Comunicar i traslladar a les penyes la informació, les recomanacions i les
propostes que elabori el FC Barcelona.
12.4. Així mateix, els delegats del Consell Consultiu seran informats de tots aquells
actes i/o esdeveniments que se celebrin a la seva Agrupació Territorial i procuraran
assistir-hi.
12.5. Les eleccions a delegat del Consell Consultiu de Penyes se celebraran cada
quatre anys, excepte si a criteri del Club es justifica la seva celebració en un període
de temps més curt. Els delegats podran exercir el càrrec només durant dos mandats
de quatre anys, ja siguin consecutius o alterns.
Article 13. Agrupacions Territorials
13.1. S’entén per Agrupació Territorial la zona o àmbit territorial que agrupa diverses
Penyes Oficials per raons de proximitat geogràfica o connexió natural.
13.2. Les Penyes Oficials de l’àmbit 1 es distribuiran en les següents Agrupacions
Territorials o zones geogràfiques:
1.	El Barcelonès Est
2.	El Barcelonès Oest
3.	El Vallès
4.	El Maresme
5.	El Baix Llobregat
6.	L’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf
7.	El Bages, el Berguedà i la Cerdanya
8.	Osona i el Ripollès
9.	L’Empordà i la Catalunya Nord
10.	El Gironès, la Selva, la Garrotxa i el Pla de l’Estany
11.	Les Terres de l’Ebre (el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix
Maestrat)
12.	Tarragona Nord (l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el
Tarragonès i el Baix Penedès)
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13.	Ponent Nord (l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, el Solsonès i la Vall d’Aran), la Franja Nord i Andorra
14.	Lleida Sud (les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell) i la Franja
Central
15.	Comarques de Castelló
16.	Comarques de València i la Marina Alta
17.	Comarques d’Alacant
18.	Balears
13.3. Les Penyes Oficials de l’àmbit 2 es distribuiran en les següents agrupacions
territorials o zones geogràfiques:
19.	Andalusia, Ceuta i Melilla
20.	Múrcia
21.	Castella-la Manxa
22.	Extremadura
23.	Madrid
24.	Castella i Lleó
25.	Galícia
26.	Astúries i Cantàbria
27.	Euskadi / Euskal Herria
28.	Aragó, La Rioja i Navarra
29.	Canàries
13.4. L’àmbit 3, “Món”, estarà format per les Penyes Oficials estrangeres agrupades
en una única zona (zona 30), i seran representades per un únic delegat. Aquesta
zona podrà tenir subdelegats a cada un dels 5 continents per mantenir-hi una
relació més eficient i de proximitat.
13.5. Així mateix, a petició expressa i per escrit d’una Penya Oficial, el FC Barcelona
podrà, si ho considera convenient, autoritzar el canvi de la zona que li correspongui
segons la present distribució geogràfica a una altra, sempre que aquest canvi quedi
justificat per criteris de proximitat geogràfica o de comunicació viària i el Club
disposi de l’informe favorable dels delegats del Consell Consultiu implicats.
13.6. La distribució i denominació dels diferents àmbits geogràfics i agrupacions
territorials podran ser revisades en qualsevol moment pel FC Barcelona, segons el
seu criteri o quan sigui necessari, per adaptar-la a modificacions administratives
del territori.
Article 14. Eleccions Consell Consultiu. Procediment Electoral
14.1. Els càrrecs de delegat de Consell Consultiu de Penyes s’han de proveir
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels presidents de les penyes de
cada agrupació territorial (zona), per majoria de vots i amb presentació i acceptació
prèvia de candidatures.
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14.2. Per poder ser candidat a delegat és necessari complir els requisits següents:
Tenir el càrrec de president o vicepresident d’alguna de les penyes que formen part
de la seva zona, i que mantingui la condició de penya oficial del FC Barcelona.
a) Ser major d’edat i estar en ple ús dels drets civils.
b) Ser soci del FC Barcelona.
c)	La convocatòria per a l’elecció dels delegats del Consell Consultiu de Penyes la
portarà a terme el FC Barcelona. En la convocatòria ha de constar la proposta de
procediment a seguir per a l’elecció i el calendari electoral.
Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de
la celebració ha de transcórrer un mínim de trenta dies naturals i un màxim de
quaranta-cinc.
14.3. El procés electoral serà dirigit i controlat per una Junta Electoral que estarà
integrada per tres persones designades per la Junta Directiva del FC Barcelona.
La Junta Electoral tindrà les següents facultats:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
b)	Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació.
c)	Decidir, a instància de qualsevol penya o candidat, o per iniciativa pròpia, sobre
qualsevol incident sorgit en el curs del procés electoral que pugui constituir una
infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar els principis
de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que
han d’estar presents en tot el procés electoral.
d)	Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que
s’estableixin legalment.
e)	I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin les penyes o els
candidats en qualsevol fase del procés electoral.
Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s’han de fer en
un termini màxim de tres dies després que s’hagi produït el fet objecte de la
impugnació. La resolució de la Junta Electoral, que serà executiva, s’ha de dictar en
un termini màxim de tres dies.
Els acords de la Junta Electoral esgoten la via administrativa.
La candidatura ha d’estar avalada per un nombre de penyes que representi,
almenys, el 20% de les penyes de la agrupació territorial (zona). Les penyes que
avalin les candidatures hauran de fer constar el nom i cognoms del president de la
penya, el seu DNI, l’entitat que representen i la condició en què actuen.
Cap penya pot presentar ni avalar més d’una candidatura. En cas de duplicitat de
signatures, es consideraran nul·les.
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L’acte de les votacions ha de ser controlat per la persona que designi la Junta
Electoral i pels interventors que designin cadascun dels candidats.
La votació podrà ser efectuada personalment o electrònicament. No s’admetran els
vots per delegació.
En cas de vot electrònic, es proveirà, amb antelació suficient, del sistema telemàtic
de votació a la penya que ho sol·liciti.
Si un elector es presentés a l’acte de votació per emetre el seu vot després d’haverho fet ja electrònicament, aquest no podrà exercir el vot presencial.
El dia de les votacions, el responsable de cadascuna de les meses comprovarà
el compliment dels requisits exigits i disposarà de la relació de vots electrònics
corresponents de cada zona.
El candidat que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerat guanyador.
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta
Electoral s’ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a
les candidatures presentades.
Si només es presentés una única candidatura o la Junta Electoral acceptés una
única candidatura, no es realitzarà l’acte de la votació i la Junta Electoral farà la
proclamació del nou delegat. En cas d’empat entre dos o més candidats, serà triat
delegat el candidat de la penya amb més antiguitat que consti inscrit en el Registre
de Penyes Oficials del FC Barcelona.
Si no es presentés cap candidat o no fos vàlid cap dels presentats, la Junta Electoral
designarà un delegat gestor per realitzar les funcions de representant de la seva
zona.
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TÍTOL III

CELEBRACIONS I ACTES

Article 15. Organització de trobades, actes i esdeveniments
15.1. Les penyes, de manera individual o col·lectiva, celebraran les trobades, actes o
esdeveniments (en endavant esdeveniments) que considerin oportuns, respectant
sempre les finalitats definides en els seus Estatuts i els valors propis del Club.
El FC Barcelona prioritzarà, a efectes de representació, aquells esdeveniments
de caràcter col·lectiu, és a dir, que impliquin la participació de més d’una penya
(“Trobades de Penyes”).
15.2. Les penyes que estiguin interessades a celebrar esdeveniments i sol·licitin la
participació de representants del FC Barcelona, hauran de presentar per escrit la
seva proposta i el calendari al Departament de Penyes del Club amb una antelació
mínima d’un mes. En el cas de les penyes constituïdes fora de Catalunya, es
procurarà que els esdeveniments que organitzin i pels que sol·licitin la presència
de representació del FC Barcelona coincideixin amb algun partit de qualsevol dels
equips del Club.
15.3. La proposta haurà de contenir:
a) El tipus d’esdeveniment.
b) El dia, mes, hora i lloc de celebració.
c) El programa d’actes.
d)	Les autoritats locals, municipals, comarcals, provincials, etc., convidades i la
previsió sobre la seva assistència.
e) El nombre aproximat d’assistents previst.
15.4. El Club analitzarà totes les propostes de participació rebudes i definirà el
calendari dels actes en què participarà.
Article 16. Participació del Club
En tots els casos en què se sol·liciti la participació del Club amb els seus
representants, cal fer-ho a través del Departament de Penyes del Club, que és el
responsable de tramitar-ho.
La representació institucional als actes i activitats penyístiques serà establert a
criteri del Departament de Penyes del Club.
18 | NORMATIVA REGULADORA DE LES PENYES FC BARCELONA

TÍTOL IV

ÒRGANS COL·LABORADORS

Article 17. La Comissió de Disciplina
La Comissió de Disciplina del FC Barcelona és un òrgan col·legiat amb la funció
d’exercir i aplicar, per delegació de la Junta Directiva, la potestat disciplinària
que escau a aquesta, d’acord amb el que disposa el capítol 7 dels Estatuts del FC
Barcelona.
En aquest sentit i addicionalment a les responsabilitats que cada penyista tingui
vers la seva associació, la Comissió de Disciplina del FC Barcelona ostentarà la
potestat disciplinària davant les Penyes Oficials del FC Barcelona i els penyistes
socis del Club per les accions i/o omissions que suposin una infracció de la present
normativa i/o de les normes associatives del Club contingudes en els Estatuts del
FC Barcelona.
Les esmentades infraccions seran sancionades en virtut del procediment
disciplinari previst al Capítol 7 dels Estatuts del Club i podran comportar la baixa,
temporal o definitiva, d’una penya o penyista oficial del Registre de Penyes Oficials
del FC Barcelona o del Cens de Penyistes, així com la pèrdua dels drets i obligacions
que els atorga aquesta condició.
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TÍTOL V

MODIFICACIÓ
DE LA NORMATIVA

Article 18. Procediment per a la modificació
18.1. Tots els dubtes i/o les incidències que plantegi l’aplicació d’aquesta Normativa
han de ser resolts per l’Àrea Social del FC Barcelona.
Aquesta Normativa serà interpretada i desenvolupada pel FC Barcelona.
18.2. És potestat de la Junta Directiva establir la política de relació amb les penyes
i els penyistes. Per tant, serà la Junta Directiva, en cada moment, la legitimada per
modificar total o parcialment la present normativa quan les necessitats operatives
i/o de funcionament requereixin una actualització d’aquesta.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1)	Les penyes constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta normativa
tenen un període d’un any per adaptar-se, si fos necessari, al que preveu aquesta
Normativa.
2)	Els càrrecs del Consell Consultiu que estableix l’article 12è s’hauran de renovar en
un termini màxim de 6 mesos a comptar des del moment en què es comuniqui
aquesta Normativa a les Penyes. A les eleccions que es convoquin dins d’aquest
termini no podran presentar candidatura tots aquells Delegats del Consell de
Penyes, Membres del Consell de Penyes i/o Membres del Consell de Penyes de la
Confederació Mundial de Penyes que ostentin o hagin ostentat algun d’aquests
càrrecs durant 8 o més anys.
3)	Els procediments sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Normativa es regeixen per la normativa anterior.

DISPOSICIÓ FINAL
La present normativa ha estat aprovat per la Junta Directiva del FC Barcelona en la
sessió del dia 26 de gener del 2022.
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