PROCÉS PER DONAR D’ALTA
UNA PENYA BARCELONISTA
D’acord amb el Reglament de penyes (annex 1) i tenint en compte que és imprescindible complir els requisits de l’article 3, per poder donar
d’alta una penya barcelonista és necessari seguir els passos que es detallen tot seguit:
SOL·LICITUD I DENOMINACIÓ
1 ) Atès que la possibilitat de crear una penya barcelonista està vinculada, entre altres condicions, a si ja hi ha una penya a la població i
també al nombre d’habitants d’aquesta població, abans de constituir una penya les persones interessades han d’emplenar i lliurar a la
federació de penyes una «Sol·licitud» (annex 2) en què s’han de fer constar necessàriament les dades següents:
- Proposta de nom de la penya.
- Domicili de la penya.
- Població.
- Nombre d’habitants de la localitat.
- Persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
- Número de soci o de carnet de compromís del president.*
* Les penyes domiciliades a Catalunya han d’acreditar que com a mínim cinc membres penyistes (incloent-hi el president) són socis o titulars del carnet de compromís.

2 ) La federació, en un termini màxim de 15 dies, ha de verificar que la «Sol·licitud» s’adapta als requisits de la normativa i ha d’informar
l’interessat de la possibilitat de continuar el tràmit de constitució de la nova penya
RECONEIXEMENT PREVI
3 ) Una vegada el FC Barcelona i la federació hagin reconegut per escrit la possibilitat de continuar el tràmit, la penya disposa de 90 dies
per sol·licitar el «Reconeixement previ» a la seva federació, per a la qual cosa ha d’emplenar la fitxa que li facilitarà aquest departament i
adjuntar-hi una còpia de la documentació següent:
- Acta fundacional (article 4 del Reglament).
- Proposta de model d’estatuts (article 5 del Reglament).
- Certificat signat pel president i el secretari en què ha de constar:
· El nombre d’associats preinscrits a la penya, si escau, i les dades de soci o carnet de compromís. Que dos terços dels membres de la
junta directiva resideixin de manera habitual a la població.
· Que, tan aviat com sigui oficial, la penya ha de facilitar a la Confederació Mundial de Penyes i al Club les dades dels seus associats,
incloent-hi nom, cognoms, DNI, data de naixement i sexe.
- Proposta de símbols distintius (escut, etc.).
4 ) La federació, en un termini màxim de 30 dies naturals, ha de revisar i analitzar la documentació per elaborar un informe de validació que
enviarà a la Confederació Mundial de Penyes.
5 ) En cas que el dictamen de la federació sigui favorable, la Confederació Mundial de Penyes disposa d’un termini màxim de 30 dies naturals per emetre la resolució..
6 ) En cas que l’estimació sigui favorable, la Confederació Mundial de Penyes ha d’enviar a la federació:
- Certificat que autoritza expressament la utilització del nom sol·licitat i/o altres signes distintius del Club.
- Model d’estatuts validats.
7 ) La federació lliurarà la documentació a la futura penya.

LEGALITZACIÓ
8 ) Una vegada autoritzada la denominació de la penya i/o els signes distintius del Club, la futura penya té un termini de 90 dies per presentar els documents (model d’estatuts i acta fundacional) al registre que correspongui i, posteriorment, presentar un document a la seva
federació que certifiqui que s’han començat els tràmits. Una vegada transcorregut aquest termini, s’entén que la denominació queda
alliberada i és necessari tornar a començar el procediment amb una nova sol·licitud.
9 ) En aquest darrer pas per legalitzar la penya, és necessari donar-se d’alta com a associació sense ànim de lucre:
- Al Servei de Registre i Suport a les Entitats Jurídiques que depèn de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, si té domicili a Catalunya.
- Al Registre Nacional d’Associacions de la subdelegació del Govern corresponent a la província del domicili o, alternativament, al registre
d’associacions de la comunitat autònoma corresponent, en el cas de la resta d’Espanya.
- Al Registre Nacional d’Associacions del consolat o l’ambaixada espanyola del país corresponent quan tots o alguns dels associats tinguin
nacionalitat espanyola, en el cas de les penyes estrangeres. En cas que cap membre de la penya tingui aquesta nacionalitat, la sol·licitud
de registre s’ha de tramitar davant de l’òrgan competent del país en qüestió.
10 ) La futura penya ha de sol·licitar a l’estament que correspongui el número d’identificació fiscal (en el cas d’Espanya és el CIF).
11 ) També ha de sol·licitar dades bancàries per a la domiciliació bancària dels pagaments que s’hagin de fer en el futur.
12 )Una vegada tramitada la documentació a l’organisme corresponent, la futura penya ha de fer arribar a la seva federació una còpia segellada dels estatuts o del document que acrediti l’oficialitat de l’associació, en el cas de les penyes estrangeres. Posteriorment aquesta documentació ha de ser revisada per la Confederació Mundial de Penyes per ser validada i aprovada per la junta directiva del FC Barcelona.
OFICIALITZACIÓ
13 ) El Club, a través de la junta directiva, una vegada aprovada per la Confederació Mundial de Penyes, ha de lliurar per escrit el seu reconeixement mitjançant una carta de benvinguda i ha de procedir a inscriure la penya al Registre de penyes oficials del Club.

El Club no ha d’admetre a tràmit cap estatut sense que s’hagin complert els requisits que
s’estableixen a l’inici del procés, que són:
• Sol·licitud i denominació.
• Reconeixement previ.

REGLAMENT DE LA CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES
(Articles 3, 4, 5 i 6)
Article 3. Requisits per constituir una penya
3.1.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.
3.2. Requisits especials
a. La penya ha de tenir un mínim de penyistes segons el nombre d’habitants que hi hagi empadronats al municipi o l’entitat local en
què es vulgui constituir:

Mínim d’associats
Habitants
Catalunya

Resta d’espanya i del mónr

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 i en els de més de 25.000 habitants hi ha d’haver una distància
mínima de 1.000 metres entre seus. Fora del territori espanyol (zona món) només s’admet una penya per municipi, ciutat o àrea metropolitana, a excepció dels que tinguin una Escola Barça, que pot constituir-se en penya. La federació corresponent ha d’informar-ne i pot
proposar excepcions motivades.
b. El president de la penya ha de ser soci o titular del carnet de compromís del FC Barcelona i mantenir aquesta condició durant el seu
mandat.
c. La junta directiva 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 la penya té el domicili.
d. La penya, en el moment de la seva constitució i durant la seva existència, ha de tenir un mínim de cinc membres titulars de carnet
de soci o carnet de compromís quan estigui domiciliada a Catalunya i, quan ho estigui a la resta d’Espanya i del món, ha de tenir-ne un
mínim d’un.
e. El domicili de la penya previst als estatuts no pot ser en cap cas un habitatge particular; ha de ser un local o un pis adreçat a un ús
diferent del d’habitatge i, preferentment, ha de tenir un ús cultural o recreatiu. Excepcionalment s’admeten locals amb activitat de bar
sempre que es concretin els metres adscrits a la penya i el titular de l’activitat no sigui membre de la junta directiva.
f. La denominació de la penya ha de contenir les referències següents: FC Barcelona i l’àmbit territorial on desenvolupa l’activitat. No és
possible fer servir denominacions iguals o similars que es puguin confondre amb les d’altres penyes existents. En cas que es facin servir
noms de persones, és necessari el consentiment exprés de la persona o dels familiars. No s’autoritzaran noms o denominacions que
siguin contraris als valors propis del moviment de penyes.

Article 4. Constitució
4.1. A l’acord de constitució de la penya, que s’ha de formalitzar per escrit, cal que hi consti, com a mínim, el següent:
a. El lloc i la data en què s’estén l’acta fundacional.
b. La denominació, el domicili social, la nacionalitat i el nombre de socis del FC Barcelona, amb el número de carnet de soci o de com-

promís.
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 o de compromís.
Totes les dades s’han d’acreditar documentalment o s’han de fer constar en una declaració responsable.

4.2. La federació territorial que correspongui és l’encarregada de rebre la documentació i informar del compliment dels requisits i les altres
qüestions que puguin afectar els valors i la imatge del moviment o una altra penya.
4.3. En cas que es produeixi l’escissió parcial d’una penya i se’n creï una altra de nova constitució, és preceptiu l’informe de la penya escindida i de la Confederació.
4.4. La Confederació ha de resoldre sobre la constitució de les penyes i tramitar la seva oficialització davant del Club.
Article 5. 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 els 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.
Article 6. Inscripció al Registre de penyes oficials i penyistes del FC Barcelona
Les associacions han d’adquirir la condició de penyes oficials en el moment en què la junta directiva del FC Barcelona acordi la seva inscripció al Registre de penyes oficials del Club.

SOL·LICITUD DENOMINACIÓ PENYA
Jo, el Sr. / la Sra____________________________, amb DNI ________________
d’acord amb l’article 15 del capítol 3 dels Estatuts del FC Barcelona i el Reglament de la Confederació Mundial de Penyes, tenint en compte
que és indispensable complir l’article 3 d’aquest, sol·licito poder començar els tràmits per inscriure una penya barcelonista a la població
indicada en aquest mateix document i amb el soci o socis següents del FC Barcelona.
Nom de la penya (art. 3.2f)
Adreça de la seu social (art. 3.2e)
Població
Província/país
Nombre d’habitants de la localitat (art. 3.2a)
Persona de contacte
Telèfons de contacte
Correu electrònic de contacte
El president de la penya ha de ser soci o titular del carnet de compromís del FC Barcelona
Nom del president/a
1

DNI

Clau de soci o CC*

Població

Les penyes domiciliades a Catalunya han de tenir un mínim de 5 membres titulars del carnet de soci o carnet de compromís
Senyor/a
2

DNI

Clau de soci o CC*

Població

Clau de soci o CC*

Població

Clau de soci o CC*

Població

Clau de soci o CC*

Població

Senyor/a
3

DNI
Senyor/a

4

DNI
Senyor/a

5

DNI

Data: ____________________________ Signatura:_____________________
* CC: Carnet de compromís

