
PROCÉS PER DONAR D’ALTA UNA PENYA BARCELONISTA

D’acord amb la Normati va de Penyes (Annex 1) i tenint en compte que és imprescindible complir els requisits de 
l’arti cle 3r, per tal de poder donar d’alta una penya barcelonista caldrà seguir els passos que es detallen a conti nuació:

SOL·LICITUD I DENOMINACIÓ

1.- Atès que la possibilitat de crear una penya barcelonista va lligada, entre altres condicions, al fet de si hi ha una 
penya existent a la població i també al nombre d’habitants d’aquesta, abans de consti tuir una penya el/s interessat/s 
hauran de complimentar i lliurar al Departament de Penyes del Club una ‘Sol·licitud’ (Annex 2) on es faran constar 
necessàriament les dades següents:

- Proposta de nom de la Penya

- Domicili de la Penya

- Població

- Nombre d’habitants de la localitat

- Persona contacte, telèfon i correu electrònic

- Número de soci o carnet de compromís del president (*)

(*) Les penyes domiciliades a Catalunya hauran d’acreditar que un mínim de cinc membres penyistes (inclòs el president) siguin socis o ti tulars 
del carnet de compromís

2.- El Club, en un termini màxim de 15 dies, verifi carà que la ‘Sol·licitud’ s’adapta als requisits de la normati va i informarà 
l’interessat sobre la possibilitat de seguir amb el tràmit de consti tució de la nova penya.

 
RECONEIXEMENT PREVI

3.- Tan bon punt el FC Barcelona hagi reconegut per escrit la possibilitat de seguir amb el tràmit, la penya disposarà de 
90 dies per sol·licitar el ‘Reconeixement previ’ al Departament de Penyes, per la qual cosa hauran de complimentar la 
fi txa que li facilitarà aquest departament i acompanyar una còpia de la documentació següent:

a) Acta fundacional.

b) Proposta model d’estatuts

c) Certi fi cat fi rmat pel president i secretari on constarà:

- El nombre d’associats preinscrits a la penya, si s’escau, i les dades de soci o carnet de compromís

- 2/3 de la Junta Directi va han de residir de forma habitual a la població

d) Proposta de signes disti nti us.

4.- Un cop rebuda aquesta documentació el Club la farà arribar al delegat del Consell Consulti u de la zona que 
correspongui, el qual la validarà en un termini màxim de 30 dies. En el cas que l’esti mació del delegat sigui favorable, 
el Club entregarà a la penya:

a) Certi fi cat que autoritza expressament la uti lització del nom sol·licitat i /o altres signes disti nti us del Club.

b) Model d’estatuts validats.



LEGALITZACIÓ

5.- Una vegada autoritzada la denominació de la penya i/o signes disti nti us del Club, la futura penya ti ndrà un termini 
de 90 dies per presentar els documents (model estatuts i acta fundacional) al registre que correspongui i posteriorment 
presentar document al FC Barcelona que certi fi qui que s’han iniciat els tràmits. Passat aquest termini s’entendrà que 
la denominació queda alliberada i caldrà reiniciar el procediment amb una nova sol·licitud.

6.- En aquest darrer pas per a la legalització de la penya caldrà donar-se d’alta com a associació sense ànim de lucre a:

a) El Servei de Registre i Suport a les Enti tats Jurídiques depenent de la Direcció General de Dret i Enti tats Jurídiques 
del Departament de Justí cia de la Generalitat de Catalunya, si té domicili a Catalunya.

b) Registro Nacional de Asociaciones de la Subdelegación del Gobierno corresponent a la província del domicili o 
alternati vament, Registro de Asociaciones de la comunitat autònoma corresponent, en el cas de la resta de l’Estat 
espanyol.

c) Registre Nacional d’Associacions del Consolat o Ambaixada espanyola del país corresponent quan tots o algun 
dels associats ti nguin la nacionalitat espanyola, en el cas de les penyes estrangeres. En el cas que cap membre de la 
penya ti ngui aquesta nacionalitat, la sol·licitud de registre es tramitarà davant l’òrgan competent del país en qüesti ó.
Realitzada la inscripció en el Registre, la Penya remetrà còpia de la inscripció al Club en un termini màxim de 30 dies 
des de la inscripció.

7- Un cop tramitada la documentació amb l’organisme corresponent, la futura penya farà arribar una còpia segellada 
dels estatuts o document que acrediti  l’ofi cialitat de l’associació, en el cas de les penyes estrangeres, al Club per ser 
validada i aprovada per la Junta Directi va del FC Barcelona.

OFICIALITZACIÓ

8.- El Club, un cop aprovada, entregarà per escrit el seu reconeixement mitjançant una carta de benvinguda i procedirà 
a inscriure-la en el Registre de Penyes Ofi cials del Club.

El Club no admetrà a tràmit cap estatut sense haver complert amb els requisits que s’estableixen a l’inici 
del procés, que són:

a) Sol·licitud i denominació

b) Reconeixement previ



NORMATIVA DE PENYES
Arti cles 3,4,5,6 i 7

Arti cle 3r- REQUISITS PER CONSTITUIR UNA PENYA

Seran requisits indispensables per a la designació i el manteniment d’una penya els següents:

a) Que el president de la penya sigui soci o ti tular de carnet de compromís del FC BARCELONA i manti ngui dita condició des del moment de fer la sol·licitud. 
En cas de pèrdua de la condició de soci o ti tular del carnet de compromís del FC BARCELONA per qualsevol causa, inclosa la defunció, la penya disposarà d’un 
termini de tres mesos per nomenar un nou president, que haurà de complir els mateixos requisits.

b) Que les penyes domiciliades a Catalunya acrediti n que un mínim de cinc membres penyistes siguin socis o ti tulars del carnet de compromís del FC BARCELONA. 
En cas que, posteriorment, es redueixi el nombre de socis o ti tulars del carnet de compromís per sota del mínim de cinc, la penya disposarà d’un termini de 
tres mesos per incorporar els penyistes necessaris per tornar a complir aquest requisit.

c) Que la penya ti ngui el mínim d’associats indicat en el següent quadre, en funció del nombre d’habitants que consti n empadronats en el municipi o enti tat 
local en el qual es desitgi consti tuir la nova penya:

 HABITANTS                                   MÍNIM D’ASSOCIATS       
                      CATALUNYA    RESTA D’ESPANYA / 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

Excepcionalment i sempre que es disposi de l’informe favorable del delegat de zona on es justi fi qui el moti u pel qual una penya no compleix amb aquest 
requisit, i amb la prèvia aprovació del Consell Consulti u de Penyes, la Junta Directi va podrà prendre en consideració aquests informes i en el seu cas aprovar la 
consti tució d’una penya que no s’ajusti  al mínim d’associats indicat. 

d) Que dos terços dels membres de la Junta Directi va esti guin empadronats o resideixin de forma habitual a la ciutat o al poble on esti gui ubicada la penya.

e) Que la penya disposi necessàriament de seu social, ja sigui en concepte de lloguer, cessió d’ús o de propietat. En cap cas podrà ser un habitatge parti cular 
i sí, en canvi, un local o pis desti nat a desenvolupar una acti vitat diferent a la de l’habitatge. Si la seu social es trobés ubicada en un bar, restaurant, boti ga o 
local obert al públic, etc., el propietari o ti tular del negoci o acti vitat en cap cas podrà ser president ni membre de la junta directi va de la penya. El Club podrà 
denegar el reconeixement per a la consti tució d’una penya ofi cial quan el domicili proposat, per causa del negoci que en ell es realitza, sigui contrari als valors 
propugnats pel Club.

f) Cada penya haurà de disposar necessàriament de seu i adreça pròpies i no podrà ser comparti da amb cap altra penya. No s’admetran apartats de correus 
com a seus socials de penyes, sense prejudici que la penya pugui disposar d’un apartat de correus a l’efecte de rebre la correspondència.

g) En municipis o enti tats locals de menys de 25.000 habitants només s’admetrà una penya. En les de més de 25.000 habitants hi haurà d’haver una distància 
mínima entre seus de 1.000 metres (1 km). En tots els casos el delegat haurà d’informar favorablement de la creació d’aquesta penya.

h) Que la penya nomeni un interlocutor per a la seva relació amb el Club, el qual ha de ser membre de la junta directi va d’aquesta penya.

i) Que la denominació i signes disti nti us s’adeqüin a l’establert en l’arti cle 4 d’aquesta normati va.

Arti cle 4rt- SOL·LICITUD I DENOMINACIÓ

1. Abans de consti tuir una penya,  els interessats  hauran d’emplenar i entregar al Departament de Penyes del Club una “Sol·licitud” on es faran constar 
necessàriament les dades següents:

 -  Nom o denominació de la penya.

 -  Domicili.

 -  Nombre d’habitants de la localitat on s’ubiqui.

 -  Dades de la persona de contacte.

El Club, en un termini màxim de 15 dies, verifi carà que la sol·licitud s’ajusti  als requisits exigits a l’arti cle 3r i confi rmarà per escrit la possibilitat de seguir amb el 
tràmit de consti tució de la nova penya, a més d’informar a l’interessat dels següents tràmits que ha de seguir.

2. La denominació de la penya haurà de fer referència al FC BARCELONA i preferentment a l’àmbit territorial on aquesta exerceixi les seves acti vitats. Per evitar 
confusions, no es permetrà l’ús de denominacions iguals o similars que puguin confondre’s amb les d’altres penyes ja existents.

No s’autoritzaran noms o denominacions de penyes, ni símbols disti nti us d’aquestes penyes, que vagin en contra dels valors propis del Club, que són: el civisme, 
la integració social, l’esporti vitat, la solidaritat, la tolerància, l’èti ca, la democràcia, la catalanitat, la universalitat, el joc net i qualsevol altre que refl ecteixi el 
compromís del FC BARCELONA amb la societat.

Si es volen fer servir denominacions que incloguin noms de persones, serà necessària la prèvia autorització escrita de l’interessat, o dels seus familiars, en cas de 
decés d’aquesta persona.

3. Les penyes no podran crear ni organitzar campionats, escoles, clínics ni cap altre ti pus d’acte esporti u on es faci servir la imatge del FC BARCELONA sense 



l’autorització prèvia i per escrit d’aquesta enti tat. En cas d’estar interessada a organitzar un d’aquests esdeveniments, la penya haurà de posar-se en contacte amb 
el Departament de Penyes del Club i signar el corresponent contracte. Qualsevol uti lització no consenti da de la imatge del FC BARCELONA podrà comportar la baixa 
de la penya del Club, sense perjudici de les reclamacions per danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

Arti cle 5è- RECONEIXEMENT PREVI

Una vegada el Club hagi reconegut per escrit la possibilitat de conti nuar amb el tràmit, les persones interessades disposaran de 90 dies per sol·licitar el 
“Reconeixement Previ” al Departament de Penyes, per la qual cosa hauran d’emplenar la fi txa que li facilitarà aquest departament i acompanyar còpia de la 
documentació següent:

a) De l’acta fundacional, on hi haurà de constar el nom i número de soci del president (o número del ti tular del carnet de compromís), i el nom i número de soci 
(o número del ti tular del carnet de compromís) d’un mínim de cinc penyistes, en el cas de les penyes domiciliades a Catalunya.
 
b) Dels seus estatuts.

c) Certi fi cat signat pel president i el secretari, on constarà el nombre d’associats preinscrits de la penya en aquest moment i, en el seu cas, el número de soci 
o número del ti tular del carnet de compromís.

Revisada i analitzada aquesta documentació, el Club, amb l’informe previ del delegat de zona que validarà el compliment dels requisits de l’arti cle 3r d’aquesta 
Normati va, resoldrà la peti ció en un termini màxim de 30 dies. En cas que s’esti mi haver complert els requisits exigits, se li entregarà el certi fi cat pel qual s’autoritza 
expressament la uti lització de la denominació sol·licitada i/o altres signes disti nti us propietat del Club.

Passat el termini de 90 dies des que es va autoritzar per escrit la possibilitat de conti nuar el tràmit sense haver-lo iniciat, s’entendrà que la denominació queda 
alliberada i s’haurà de reiniciar el procediment amb una nova sol·licitud.

Arti cle 6è- LEGALITZACIÓ

Verifi cat el tràmit previst en l’arti cle anterior, la penya procedirà a la inscripció de l’associació, en un termini màxim de 90 dies, en els següents registres o en els 
que els substi tueixin:

- Servei de Registre i Suport a les Enti tats Jurídiques, depenent de la Direcció General de Dret i Enti tats Jurídiques del Departament de Justí cia de la Generalitat 
de Catalunya, si té domicili a Catalunya.

- Registre nacional d’associacions de la subdelegació del Govern corresponent a la província del domicili o, alternati vament, registre d’associacions de la 
comunitat autònoma corresponent, en el cas de la resta d’Espanya.

- Registre nacional d’associacions del consolat o ambaixada espanyola del país corresponent quan tots o algun dels associats o associades ti nguin la nacionalitat 
espanyola, per a les penyes a l’estranger. En cas que cap membre de a penya ti ngui aquesta nacionalitat, la sol·licitud de registre es tramitarà davant de l’òrgan 
competent del país en qüesti ó. Per ser inscrites en els registres indicats, les penyes hauran de consti tuir-se legalment d’acord amb la llei aplicable.

Realitzada la inscripció en el Registre, la Penya remetrà còpia de la inscripció al Club en un termini màxim de 30 dies des de la inscripció.

Si en el termini de 90 dies no s’ha iniciat el tràmit d’inscripció en el Registre que correspongui, la denominació quedarà alliberada i s’haurà d’iniciar el procediment 
amb una nova sol·licitud.

Arti cle 7è- OFICIALITZACIÓ

Correspon a la Junta Directi va del Club la ofi cialització de la sol·licitud d’una associació com a PENYA OFICIAL. Complerts els requisits exigits per la normati va i 
tenint l’informe favorable del delegat de zona, la Junta Directi va només podrà negar l’ofi cialització d’una penya quan, prèvia audiència del Síndic de les Penyes, la 
Junta Directi va entengui que aquesta perjudica la resta de penyes de la mateixa població o zona. La denegació suposarà l’obligació per a l’associació de modifi car 
la seva denominació i símbols identi fi cati us quan aquests incloguin qualsevol referència a noms, marques o signes disti nti us del Club.

Una vegada ofi cialitzada una penya per la Junta Directi va, el Club entregarà per escrit el seu reconeixement mitjançant una carta certi fi cada de benvinguda, i 
la inscriurà en el Registre de Penyes Ofi cials del Club. El FC BARCELONA també entregarà una credencial identi fi cati va de la penya amb la seva denominació i el 
número de PENYA OFICIAL que li hagi estat assignat i que serà correlati u per anti guitat. Aquesta credencial es renovarà anualment a l’inici de temporada, subjecta, 
sempre i en tot cas, al manteniment dels requisits del present Reglament.

A parti r de la seva inscripció al Registre de Penyes, la penya podrà gaudir de totes les deferències i consideracions especials que li atorguen els Estatuts del FC 
BARCELONA en funció de la seva integració a la vida social del Club. Tota penya de nova creació inscrita al Registre de Penyes no podrà sol·licitar entrades per a 
fi nals i per a parti ts A++ fi ns passats tres anys de la seva inscripció.


