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3El Futbol Club Barcelona i la Fundació Barça (d’ara endavant, el “FC Barcelona”) estan 
fermament compromesos amb la creació d’uns entorns segurs i de protecció en els 
quals es garanteixi el benestar de tots els nens, nenes i adolescents.  Aquest document, 
que forma part de la Política de Protecció de la Infància del FC Barcelona, detalla els 
compromisos que assumeix cada professional en les seves interaccions amb nens, nenes 
i adolescents.

Totes les persones adultes que estan en contacte amb nens, nenes i 
adolescents, independentment de la vinculació que tinguin amb el 
FC Barcelona, es comprometen a:

1. Llegir, conèixer i assegurar-se que comprenen la Política de Protecció de la 
Infància, els seus instruments d’aplicació i les diferents implicacions que té en el 
seu treball quotidià.

2. Conèixer i respectar els drets dels nens, nenes i adolescents, tot mantenint-hi un 
tracte que sigui respectuós, honest i càlid.

3. Ser referents educatius coherents des d’un tracte afectuós, respectuós i protector.

4. Actuar sense violència en tota mena d’accions, llenguatge i gestos que s’utilitzin.

5. Complir la seva responsabilitat per tal que els espais en què treballin amb nens, 
nenes i adolescents siguin entorns segurs i protectors i s’hi garanteixi el ple 
desenvolupament dels nens, nenes i adolescents, tant social com emocional, 
cognitiu i físic.

6. Tractar de manera equitativa tots els nens, nenes i adolescents, d’acord amb les 
seves característiques i necessitats individuals i fomentant la inclusió de tots els 
nens, nenes i adolescents amb els quals treballin.

7. Utilitzar pautes de resolució de conflictes no violentes durant la seva pràctica 
quotidiana.

8. Facilitar i dinamitzar la participació dels nens, nenes i adolescents i reservar un 
temps perquè manifestin les seves opinions, inquietuds i propostes.

9. Dur a terme sempre el seu treball amb nens, nenes i adolescents en indrets 
accessibles, amb la porta de la sala, del despatx o de la instal·lació oberta o 
ajustada i deixant que el nen, la nena o l’adolescent entri i surti quan ho necessiti. 
Si cal mantenir una reunió individual entre una persona adulta i un nen, nena o 
adolescent, es farà sempre en un lloc visible.

10. Respectar els espais interpersonals i íntims dels nens, nenes i adolescents, 
i especialment els espais tancats on es puguin trobar (vestuaris, lavabos, 
habitacions on s’allotgen durant els desplaçaments...), i avisar sempre abans 
d’accedir-hi.
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11. Garantir la privadesa, la confidencialitat i el dret a la protecció de les dades 
personals tant dels nens, nenes i adolescents com de les seves famílies i tutors 
legals.

12. Respectar el dret a la pròpia imatge dels nens, nenes i adolescents.

13. Utilitzar únicament els canals de comunicació establerts pel FC Barcelona per 
comunicar-se amb els nens, nenes i adolescents i les seves famílies i tutors legals.

14. Complir les responsabilitats que se li atribueixen d’acord amb el seu càrrec 
professional o personal en el document de Funcions i Responsabilitats de 
protecció, i ser conscient que una part de les seves funcions és exercir el seu rol 
protector d’assegurar i garantir uns entorns segurs i protectors allà on exerceixin la 
seva feina o duguin a terme activitats amb nens, nenes i adolescents.

15. Mantenir una actitud proactiva a l’hora d’identificar situacions que puguin 
comportar un risc per a la integritat física, psíquica o sexual dels nens, nenes i 
adolescents. En aquest sentit, hauran de seguir les pautes que s’inclouen en el 
Protocol d’Actuació i la resta d’eines de protecció establertes davant situacions 
detectades de risc o de violència.

16. Participar en l’elaboració del mapa de riscos de l’entorn en què treballin o 
realitzin activitats amb nens, nenes i adolescents i comunicar qualsevol risc (físic, 
emocional o de qualsevol altre tipus) que identifiquin en aquest entorn i que no 
hagi estat detectat o corregit.
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No s’acceptaran en cap cas els comportaments següents: 

1. Dur a terme accions de naturalesa sexual o mantenir qualsevol tipus de relació sexual 
amb nens, nenes i adolescents, ja siguin físiques o virtuals, en qualsevol àmbit, inclosa 
la vida privada. El fet de no tenir coneixement de l’edat del nen, nena o adolescent 
no eximeix de la responsabilitat. En aquest punt cal recordar que es considera nen, 
nena o adolescent tota persona menor de 18 anys, independentment de la legislació 
específica de cada país en aquesta matèria. En aquest mateix sentit, cap persona que 
treballi per al FC Barcelona o que col·labori en els seus projectes i programes no pot 
estar casada amb una altra que sigui menor d’edat.

2. Practicar en presència d’un nen, nena o adolescent conductes eròtiques, 
exhibicionistes o sexualment provocadores, així com utilitzar, permetre la 
visualització o posar a disposició dels nens, nenes i adolescents imatges de 
naturalesa sexual o pornogràfica.

3. Actuar amb el propòsit d’avergonyir, humiliar, menysprear o degradar els 
nens, nenes i adolescents, o sotmetre’ls a qualsevol tipus de càstig violent o 
maltractament emocional o utilitzar vocabulari inadequat en la seva presència.

4. Discriminar o mostrar tractaments diferencials, tant per afavorir alguns nens, 
nenes o adolescents, com per excloure’n d’altres.

5. Incitar a l’odi i a qualsevol forma de discriminació, inclosos el masclisme, el 
racisme, la xenofòbia i el rebuig a persones LGTBI.

6. Comportar-se de manera ofensiva i mostrar conductes físiques inapropiades, 
exemplificant un model de comportament inadequat tant dins com fora de l’àmbit 
esportiu.

7. Promoure, acceptar o tolerar comportaments violents entre els nens, nenes i 
adolescents o permetre que s’estableixin dinàmiques basades en l’abús de poder.

8. Estar tot sol o tota sola amb un nen, nena o adolescent o amb un grup petit 
d’aquests o lluny de la resta del grup en un espai tancat (físic, com ara un vestuari 
o un lavabo, o virtual, com ara sales virtuals de reunió o videojocs), sense la 
presència d’una altra persona adulta i sense justificació professional.

9. Si l’activitat que s’ha de desenvolupar inclou pernocta, dormir a la mateixa 
habitació que un nen, nena o adolescent o portar-lo a un domicili particular, ja 
sigui propi o d’una tercera persona.

10. Fer fotografies o vídeos dels nens, nenes i adolescents, tant per a ús privat com per 
compartir-los a les xarxes socials (WhatsApp, Facebook, Instagram, etc.), tret que 
siguin fotografies o vídeos expressament autoritzats pel FC Barcelona i sempre 
amb el consentiment per escrit de les famílies i els tutors legals i dels nens, nenes 
i adolescents. En cap cas no s’utilitzaran els dispositius personals per captar les 
imatges, sinó només els dispositius oficials amb mesures de seguretat adequades.
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D’acord amb tot el que es disposa més amunt,  
DECLARO que:

  He llegit, entenc i accepto el que es disposa en aquest Codi de Conducta per a 
professionals i altres persones en contacte amb nens, nenes i adolescents.

  He llegit, entenc i accepto el que es disposa en la Política de Protecció de la Infància 
del FC Barcelona en relació amb els nens, nenes i adolescents i la resta d’instruments 
de protecció que l’acompanyen.

  Participaré en les sessions de formació que organitzi el FC Barcelona en matèria de 
protecció dels nens, nenes i adolescents.

  Conec el deure de comunicar qualsevol incompliment d’aquest Codi de Conducta a 
través dels Referents de Protecció, dels Delegats i Delegades de Protecció i dels canals 
habilitats a aquest efecte.

  Soc conscient que qualsevol incompliment d’aquest Codi de Conducta podrà 
comportar mesures o sancions disciplinàries d’acord amb la normativa d’aplicació 
mentre duri el meu vincle amb el FC Barcelona, independentment d’altres mesures 
legals, judicials i administratives que puguin correspondre.

11. Utilitzar vehicles privats per a qualsevol desplaçament amb els nens, nenes 
i adolescents, tret que es tracti d’una situació d’urgència i així ho autoritzi 
excepcionalment el FC Barcelona.

12. Permetre, promoure o facilitar el consum de substàncies psicoactives, cigarrets, 
begudes alcohòliques, substàncies dopants o qualsevol tipus de droga, o 
consumir-les en l’acompliment de les seves responsabilitats.
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