
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Modificació dels articles 4t, 7è, 9è, 16è, 23è, 44è, 55è, 56è, i 73è dels 
Estatuts del FC Barcelona aprovada en l’Assemblea de Compromissaris 
del 20 d’octubre del 2018. 
 
 
 
 
 
Article 4t. dels Estatuts del FC Barcelona 
Àmbit funcional 
 

Les finalitats del Club són:  

1. Principalment, el foment, la pràctica, la difusió i l’exhibició del futbol, així com del bàsquet, 
l’handbol, l’hoquei sobre patins, el futbol sala, l’hockey,- l’hockey sobre gel, el patinatge artístic 

sobre gel, l’atletisme, el rugby i el voleibol.  

Es poden afegir i suprimir, si escau, altres modalitats esportives per acord de la Junta Directiva, 

el qual ha de ser ratificat per l’Assemblea General.  

2. Complementàriament, la promoció i la participació en les activitats socials, solidàries, 
culturals, artístiques, científiques o recreatives adients i necessàries per mantenir la 

representativitat i la projecció pública de què gaudeix el Club a Catalunya i arreu del món, fruit 

d’una tradició permanent de fidelitat i servei als socis, als ciutadans, i a Catalunya.  

3. En compliment d’aquests objectius, el Club:  

a)  participa i organitza manifestacions i competicions esportives;  

b)  promou la pràctica de l’esport mitjançant les seccions, especialment entre el jovent;  

c)  intervé en les activitats socials, solidàries, culturals, artístiques, científiques o recreatives que 
acorden els seus òrgans de govern;  

d)  fomenta les relacions entre els socis i tercers, i les relacions amb altres institucions, tot això 

amb la finalitat comuna de mantenir i millorar la significació esportiva i social de què gaudeix el 

Club;  

e)  impulsa, mitjançant la Fundació del FC Barcelona, la dimensió solidària, cívica i social del 
Club a Catalunya i arreu del món.  



 

CANVIS INTRODUÏTS 

- S’elimina del text l’especificitat esportiva “basquetbol per a minusvàlids físics” 

per considerar-se discriminatòria i excloent. L’esport en la diversitat funcional  
ha de ser una pràctica inclusiva i generalitzada en totes les seccions del FC 

Barcelona i no una tipologia de classificació i desigualtat. 
 

- S’actualitzen els noms dels esports: bàsquet, hockey i rugby, d’acord també amb 
la nomenclatura que fan servir les respectives federacions esportives. 

 
 
 
Article 7è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Normativa aplicable 

El Club es regeix per aquests Estatuts i, en el que no hi estigui previst, per les disposicions que 
regulen el funcionament dels Clubs i associacions esportives, així com per les normes que li siguin 

aplicables dels estatuts i els reglaments de les federacions esportives o associacions de Clubs de 

l’àmbit de les diferents activitats esportives del Club.  

Quan siguin aplicables de manera subsidiària normes federatives, s’ha d’entendre que es fa 
referència prioritàriament a les de les federacions de futbol, llevat que regulin aspectes esportius 

o disciplinaris concrets d’una activitat esportiva diferent del futbol, cas en què s’ha d’aplicar la 

normativa de la federació corresponent.  

Als efectes de còmput dels terminis, s’entendrà com dies hàbils tots els dies naturals exceptuant 
els diumenges i dies festius a Barcelona. 

 

CANVIS INTRODUÏTS 

- S’incorpora a l’article la interpretació del que són els “dies hàbils”, a efectes 

d’aplicar-se com a norma d’us en el còmput dels terminis estatutaris.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 9è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Dels socis 
 

 

Els socis del FC Barcelona, que només poden ser persones físiques, tenen les denominacions 
següents:  

—  alevins, fins als cinc anys;  

—  infantils, dels sis als catorze anys;  

—  adults, des dels quinze anys;  

—  sèniors, des dels seixanta-cinc anys, sempre que tinguin quaranta anys d’antiguitat efectiva.  

—  senadors, a partir del moment en que es gaudeixi d’un número de soci igual o inferior al 

1.000.  

Els efectes de les denominacions esmentades es produeixen la temporada següent del 

compliment dels requisits corresponents.  

 

CANVIS INTRODUÍTS 

- S’afegeix a l’articulat una nova tipologia de soci, el senador, per reconèixer 
aquesta figura estatutàriament i a efectes de denominació i classificació; alhora 

que s’acompanya de la norma que permet assolir aquesta condició. 

 

 
 
Article 16è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Penyes 
 

 

1. El FC Barcelona reconeix les penyes com a moviment social per la seva història, extensió 
territorial, pluralisme social, consolidació i projecció pública del Club.  

2. Les penyes s’agrupen en federacions territorials que a la vegada formen part de la Confederació 

Mundial de Penyes del Futbol Club Barcelona.  

3. Les penyes es constitueixen d’acord amb el Reglament de Penyes que és aprovat per la 

Confederació i la Junta Directiva del Club. 

4. 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.  

 



CANVIS INTRODUÍTS 

- La proposta de revisió d’aquest article modifica tot el text original anterior, ja 
que l’evolució i consolidació del moviment penyístic ha sofert una important 

transformació que calia reflectir en els Estatuts. La Confederació Mundial de 
Penyes és a dia d’avui una ferma realitat associativa, orgànica i administrativa, 

vertebrada en el territori i a tot el Món a través de les 30 federacions de penyes. 

Com també ho és el Congrés Mundial de Penyes, consolidat com a principal 
òrgan de govern de la Confederació, o la mateixa figura del Síndic de les Penyes, 

que forma part estructural, normativa i indissociable del moviment 

 
Article 23è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Procediment per a la designació dels compromissaris. Notificació i 
acreditació 
 

 

23.1. Són compromissaris els socis en què concorrin les circumstàncies indicades a l’article 
anterior i, a més, es trobin en algun dels supòsits següents:  

a)  la totalitat de Senadors del Club, de conformitat amb el que disposa l’article 9 d’aquests 
Estatuts;  

b)  els membres de la Junta Directiva en el moment de celebració de l’Assemblea General;  

c)  els membres de les comissions estatutàries del Club;  

d)  els expresidents del Club;  

e)  els Presidents de les federacions territorials de penyes escollits democràticament i que siguin 

socis amb més de cinc anys d’antiguitat;  

f)  una representació del 2,5% dels socis escollits per sorteig de manera aleatòria entre els majors 

d’edat amb més de cinc anys d’antiguitat i que no tinguin suspesa la condició de soci ni siguin 
compromissaris per algun dels conceptes previstos a les lletres a) a e). 

23.2. La condició dels compromissaris designats és personal i no delegable.  

23.3. El nombre total de socis compromissaris no pot superar, en cap cas, la xifra de sis mil. 
Quan, pel nombre de socis, això succeeixi, s’ha de reduir automàticament i en la mesura que 

sigui necessària el percentatge previst a la lletra f ) de l’apartat primer d’aquest article.  

23.4. El soci escollit compromissari pot renunciar a la seva condició en qualsevol moment sempre 

que la renúncia es porti a terme amb una antelació mínima d’un mes respecte a la data de 
celebració de l’Assemblea General.  

 

 

 



23.5. Amb la finalitat de garantir l’aplicació del principi de major participació i representativitat 

de l’Assemblea, en el sorteig previst a la lletra f ) de l’apartat primer d’aquest article s’ha de 

preveure un nombre igual de compromissaris suplents per substituir, per ordre de sorteig, aquells 
socis que, de conformitat amb l’apartat 4 d’aquest article i l’arti- cle 25.2, renunciïn a la seva 

condició de compromissaris.  

 

CANVIS INTRODUÍTS 

- Es modifica l’apartat a) del punt 23.1, amb l’objectiu de que tots els socis 
senadors que ostentis aquesta condició, i no nomes el 0,6% dels més antics, 

puguin incorporar-se en la seva totalitat a l’Assemblea com a compromissaris 
permanents. 

 

 
Article 44è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Junta Electoral 
 

La Junta Directiva del Club, o la Comissió Gestora, si escau, simultàniament a l’acord de 
convocatòria d’eleccions, ha de disposar la constitució de la Junta Electoral, d’acord amb les 

normes següents:  

44.1. Composició 

Ha d’estar integrada per cinc socis, elegits per sorteig entre tots els socis que tinguin les 

condicions previstes a l’article 41.  

 

44.2. Designació  

La designació dels membres de la Junta Electoral s’ha de fer per sorteig al domicili del Club, en 
un acte públic per als socis. Hi ha d’actuar com a Secretari el de la Junta Directiva, que n’ha 

d’aixecar acta. Hi ha d’assistir un notari que en doni fe.  

El sorteig s’ha de fer pel procediment informàtic que regula l’article 26.5, i s’han d’escollir cinc 

titulars i uns altres cent suplents.  

44.3. Naturalesa del càrrec i substitució  

El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori, honorífic i gratuït, i és incompatible amb 

la condició de precandidat o de candidat a les eleccions o de familiar de precandidat o de candidat, 
per afinitat o consanguinitat, fins al tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre 

en el designat alguna circumstància justificativa de la seva renúncia o de la impossibilitat d’exercir 
el càrrec, ha de ser substituït pels suplents pel mateix ordre en què hagin estat escollits al sorteig.  

Si els elegits com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral no compareixen a prendre 
possessió dels càrrecs o rebutgen el mandat, han de ser substituïts per socis del Club designats 

per la Junta Directiva en els quals concorrin les condicions previstes a l’article 41.  



44.4. Funcions de la Junta Electoral:  

a)  conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens o les llistes 
electorals;  

b)  admetre o rebutjar les propostes de candidatura, i proclamar-les;  

c)  a instància de qualsevol soci, precandidat, candidat, o per iniciativa pròpia, decidir sobre 
qualsevol incident que sorgeixi durant el procés electoral que pugui constituir una infracció o 

desviació de la normativa electoral, o afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats i 

no discriminació, i llibertat o secret del vot, que informen el procés electoral;  

d)  conèxer i resoldre les reclamacions que presentin els socis, precandidats o candidats en 
qualsevol fase del procés electoral;  

e)  juntament amb la Mesa Electoral, publicar el resultat de les eleccions i fer la comunicació i el 
lliurament de documentació a què fa referència l’article 53.4.  

44.5. Constitució de la Junta Electoral 

Dins els dos dies naturals següents a la designació, i al domicili del Club, s’ha de constituir la 
Junta Electoral i els designats han de prendre possessió dels càrrecs.  

A l’acte de constitució, i entre els designats, s’ha d’escollir el President de la Junta. En absència 
del President, l’ha de substituir, d’entre ells, el de major antiguitat com a soci.  

44.6. Funcionament de la Junta Electoral 

La Junta Electoral s’ha de reunir totes les vegades que calgui per dur a terme les seves funcions.  

Ha d’actuar com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el Secretari de la Junta 
Directiva del Club, que ha d’aixecar acta de totes les reunions i hi ha de reflectir els acords assolits. 

Les actes les ha de signar el Secretari, amb el vistiplau del President.  

Les convocatòries de la Junta Electoral les ha de fer el Secretari.  

Les reunions de la Junta Electoral s’entenen vàlidament constituïdes si hi assisteixen, almenys, 
tres dels cinc membres. Els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents i, en cas d’empat, 

el vot del President és decisori.  

El Síndic dels Socis ha d’auxiliar la Junta Electoral en l’exercici de les seves funcions i té el dret 

d’assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot.  

 

CANVIS INTRODUÏTS 

- Es modifica el punt 44.2 per augmentar el nombre de suplents sortejats, passant 

de vint-i-cinc a cent en la proposta. L’objectiu d’aquest augment és disposar d’un 

major nombre d’opcions de substitució en el cas d’impossibilitat dels titulars, per 
garantir la designació complerta de la Junta Electoral. 

 



Article 55è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Vot de censura 
 

55.1. Subjectes del vot de censura  

Són subjectes passius del vot de censura tots els membres de la Junta Directiva. El vot de censura 

es pot sol·licitar contra tota la Junta o part dels seus membres.  

Els subjectes actius del vot de censura són tots els socis en els quals concorrin les condicions per 

ser elector segons l’article 41.  

55.2. Sol·licitants del vot de censura  

Poden sol·licitar la convocatòria del vot de censura el 15% dels socis que reuneixin les condicions 

per ser electors fixades a l’article 41. Per computar el 15% de socis, s’ha de tenir en compte el 

nombre total de socis amb dret a sufragi actiu existent el dia de la presentació de l’anunci del vot 
previst a l’article 55.3, apartat a). A aquests efectes, es tancarà el cens d’electors el dia de la 

presentació de l’anunci del vot de censura.  

55.3. Forma i procediment per a la sol·licitud del vot de censura  

a)  Prèviament a la presentació formal de la sol·licitud del vot de censura, els qui l’encapçalin han 

de dirigir un escrit a la Junta Directiva per anunciar el seu propòsit, amb la relació dels membres 
de la Junta que vulguin sotmetre a censura. Al mateix escrit, han de demanar a la Junta que els 

lliuri paperetes de model oficial per justi- ficar el suport necessari de socis o de compromissaris;  

b)  la Junta Directiva, en un termini no superior a cinc dies hàbils, ha de facilitar als sol·licitants 

les paperetes de suport, que han de tenir les característiques següents:  

—  hi han de figurar el nom i l’escut del FC Barcelona i la capçalera següent: «Papereta de 

suport per sol·licitar la convocatòria d’un vot de censura contra...», i s’hi han de descriure 
els noms dels membres de la Junta Directiva afectats o, si escau, la totalitat de la Junta;  

—  en un requadre, i amb lletra llegible, hi ha de figurar el nom del soci que doni suport a 

la sol·licitud, amb la declaració de ser major d’edat, no estar incapacitat, tenir una 

antiguitat mínima d’un any com a soci i no tenir-ne suspesa la condició;  

—  en un altre requadre de la papereta hi han de figurar el número de soci i el del document 

d’identitat, la signatura completa i la data;  

—  en un altre requadre s’ha d’adjuntar una fotocòpia de les dues cares del document 
d’identitat del soci.  

El nombre de paperetes que ha de facilitar el Club ha de ser el doble de les que siguin 
necessàries per donar suport al vot. Si, excedint-se d’aquest límit, els promotors del vot de 

censura demanen més paperetes, els han de ser facilitades a càrrec seu.  

c) els promotors del vot de censura disposen del termini de catorze dies hàbils, a comptar del dia 

següent a la posada a disposició de les butlletes, per presentar la sol·licitud formal a la Junta 
Directiva, en la qual han de fer constar la motivació, els membres de la Junta que s’han de 

sotmetre a la censura i a la qual han d’adjuntar les butlletes de suport. 

d) els promotors del vot de censura, transcorregut el termini de recollida de signatures, hauran 

de lliurar-les al Club per procedir al seu recompte i validació, i fer-ne públic el resultat. En el cas 



de que els promotors no arribin a la xifra mínima exigida de signatures en el termini establert, el 

Club procedirà a la destrucció immediata dels suports entregats en un termini màxim de cinc dies, 

i davant de notari.  

55.4. Constitució de la Mesa del Vot de Censura  

Dins els deu dies hàbils següents a la presentació formal de la sol·licitud s’ha de constituir la Mesa 

del Vot de Censura, que ha de ser la responsable de promoure i controlar tot el procés i que ha 
d’estar integrada per les persones següents:  

—  els dos primers socis signants de la sol·licitud;  

—  dos membres de la Junta Directiva del Club, designats per la Junta mateixa;  

—  un delegat de la Federació Catalana de Futbol, designat per la Federació mateixa, i que n’ha 

de ser el President.  

Per al funcionament i l’actuació d’aquesta Mesa, s’han d’aplicar anàlogament les normes d’aquests 
Estatuts sobre la Mesa Electoral i la Junta Electoral, incloent-hi les referents als recursos o la 

impugnació contra les seves decisions.  

Un cop constituïda la Mesa del Vot de Censura, aquesta, en el termini màxim de deu dies hàbils, 

ha de comprovar que la sol·licitud compleix els requisits a què està sotmesa i, especialment, que 
té l’adequada motivació i el suport del nombre suficient de socis o de compromissaris. La Mesa 

pot invalidar els suports que no estiguin suficientment acreditats i pot realitzar les indagacions 

necessàries per esbrinar-ne l’autenticitat.  

Un cop finalitzada la comprovació, la Mesa ha de pronunciar-se sobre l’admissibilitat de la 
sol·licitud del vot de censura. En cap cas s’admet a tràmit una sol·licitud de vot de censura 

motivada en fets anteriors a l’elecció del membre o membres de la Junta Directiva censurats o 

per causes alienes a la gestió del Club.  

Si s’han complert tots els requisits, ha de declarar admesa la sol·licitud i ha de requerir a la Junta 
Directiva del Club que convoqui l’acte de la votació, que s’ha de celebrar en un termini no inferior 

a deu dies hàbils ni superior a vint, a comptar de la notificació del requeriment de la Mesa.  

Si no s’han complert tots els requisits, ha de rebutjar la sol·licitud, mitjançant resolució motivada, 

que ha de ser notificada als dos primers signants.  

55.5. L’acte de la votació  

La convocatòria de la votació l’ha de fer pública la Junta Directiva en la forma que as- senyala 

l’article 43.2 d’aquests Estatuts i amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. L’acte de la 

votació, l’escrutini i la publicació dels resultats es regulen, anàlogament, per les normes de l’article 
53, i les funcions que hi són encomanades a la Junta Electoral i la Mesa Electoral han de ser 

assumides per la Mesa del Vot de Censura.  

Només poden votar els socis que a l’acte de la votació de censura gaudeixin de la condició 

d’electors, d’acord amb el que disposa l’article 41, inclosos en el cens tancat el dia de l’anunci del 
vot de censura.  

Un cop finalitzada la votació, la Mesa ha de disposar la realització de l’escrutini i el re- compte de 

vots d’acord amb el que disposa l’article 53.2, i n’ha de proclamar el resultat. El vot de censura 

solament queda aprovat si obté els vots favorables de dos terços o més dels votants, sempre que 
el nombre d’aquests sigui com a mínim el 10% dels socis del Club.  



Els membres de la Junta Directiva censurats queden rellevats automàticament de llurs càrrecs, 

d’acord amb el que disposen els articles 35.1 o 35.2.  

Si la censura no obté aquesta majoria, no es pot plantejar novament pels mateixos motius fins 

transcorregut el termini d’un any a comptar de la realització de la votació.  

 

CANVIS INTRODUÏTS 

- Es modifica l’apartat c) de l’article 53 i s’introdueix un apartat nou, el d), en 
aquest mateix article. 

 
- Aquesta modificació especifica que totes els suports recollits pels promotors del 

vot de censura han de ser entregats al Club, pel seu recompte i comunicació 

pública, pel deure de transparència i de responsabilitat del FC Barcelona vers els 
seus socis.  

 
- Prosperi o no la iniciativa, tots els socis tenen el dret de conèixer-ne el resultat 

i, en el cas de que els suports hagin quedat per sota de la xifra exigida, tenir el 
convenciment de que els documents de suport han estat destruïts pel Club. 

 
 
Article 56è. dels Estatuts del FC Barcelona 
El Senat del FC Barcelona 
 

El Senat del FC Barcelona és un òrgan col·legiat i honorífic de caràcter consultiu, integrat pel 
primer miler de socis del Club.  

La funció del Senat és assessorar i aconsellar sobre totes les qüestions que li sotmeti el President 

i la Junta Directiva.  

El Senat s’ha de reunir a convocatòria del President quan sigui necessari. Les reunions del Senat 
poden ser ordinàries o extraordinàries. En tot cas, la Junta Directiva ha de convocar una reunió, 

amb caràcter d’ordinària, dins del segon trimestre de cada any natural. La resta de reunions tenen 

caràcter d’extraordinàries.  

La convocatòria del Senat s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, que ha de fixar l’ordre del 
dia. Les sessions del Senat han de ser presidides pel President del Club, i hi ha d’actuar de 

Secretari el del Club, que ha d’aixecar acta de les sessions.  

Les decisions del Senat s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot ha de ser 

personal i no delegable.  

El nomenament de senador del FC Barcelona ha de quedar reflectit en un diploma que s’ha de 

lliurar al senador. 

 

 



La condició de Senador ha de quedar identificada en el carnet de soci del titular, amb la impressió 

de la paraula “Senador” en l’anvers del mateix. 

 

CANVIS INTRODUÍTS 

- S’introdueix en el text de l’articulat el reconeixement de la condició de “Senador”, 
també, en el carnet de soci perquè aquest l’identifiqui d’una forma preeminent i 

d’acord amb la seva rellevància social i institucional.  

 

Article 73è. dels Estatuts del FC Barcelona 
Tipificació de les infraccions greus 
 

Són infraccions greus:  

a) les accions o omissions dels socis contràries a la llei, als Estatuts, als acords de l’Assemblea 
General o de la Junta Directiva que tinguin transcendència pública o causin perjudicis materials 

o a la imatge del Club, dels altres socis, dels membres de la Junta Directiva, dels jugadors, dels 

tècnics o dels empleats;  

b) la posada a disposició o la cessió onerosa aïllada de títol que permeti l’accés a esdeveniments 
esportius organitzats pel Club, o en què el Club participi, excepte quan la cessió es faci mitjançant 

el Club mateix o a favor d’aquest. A aquest efecte, s’entén com onerosa tota cessió que impliqui 

la recepció d’una contraprestació econòmica;  

c) l’actitud negligent en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en el decurs 
d’un partit, prova o competició, així com la manca de col·laboració en la investigació i el 

descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents;  

d) l’incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius, que 

impedeixi el seu normal desenvolupament o produeixi perjudicis per als participants o per al públic 
assistent, quan no sigui constitutiva d’infracció molt greu;  

e) la introducció, venda, consum o possessió, a les instal·lacions o recintes del Club, o en aquells 
on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de tota mena de begudes alcohòliques 

i de substàncies estupefaents, psicotròpiques o estimulants o productes anàlegs;  

f) els insults o ofenses a altres socis, o al públic assistent a un espectacle esportiu.  

CANVIS INTRODUÏTS 

- Es modifica a l’apartat b) la consideració que el Club feia de la cessió onerosa 
d’un abonament. 

- Amb el canvi proposat a l’apartat b), la cessió onerosa s’entendrà com la posada 
a disposició de l’abonament a un tercer a canvi de qualsevol contraprestació 

econòmica.  
 

- Es pretén eliminar d’aquesta manera la possible confusió o discussió en 

l’aplicació del règim disciplinari sancionador en la lluita del Club contra el frau. 

 


