REGLAMENT
DE PENYES DEL
FC BARCELONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
És coneguda la importància capital que, al llarg de la història, les penyes del FC Barcelona han tingut en la difusió i el foment del sentiment
barcelonista. Des de la dècada del 1950 fins al dia d’avui, l’augment d’aquest tipus d’associacions ha estat sempre constant i el seu suport al
FC Barcelona no ha disminuït mai.
Actualment, el Club les considera més necessàries i importants que mai com a mitjà per fomentar els valors històrics del Club, que són: l’ètica,
el civisme, la integració social, el respecte, l’esportivitat, la solidaritat, la democràcia, la catalanitat, la universalitat i d’altres que reflecteixen el
compromís del FC Barcelona amb la societat.
L’augment constant del nombre d’aquestes associacions, la nova organització del moviment de penyes i la creació de la Confederació Mundial
de Penyes han fet necessari adaptar les normes existents i actualitzar-les per facilitar les relacions entre les penyes, les federacions de penyes
i la Confederació. És per això que s’ha considerat adequat promoure una actualització d’aquest reglament.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Defnicions
1.1. El FC Barcelona és una associació esportiva catalana, constituïda el 29 de novembre de 1899.
1.2. Les penyes, reconegudes en els Estatuts del FC Barcelona, són associacions integrades per penyistes que existeixen des de l’any 1950.
1.3. Les federacions de penyes són la representació territorial del moviment de penyes en el seu àmbit geogràfic.
1.4. La Confederació Mundial de Penyes és una associació constituïda el 19 de maig de 2015 i formada per les federacions territorials de penyes
que representa el moviment penyístic davant el FC Barcelona.
TÍTOL II. LES PENYES
CAPÍTOL I. NATURALESA I CONSTITUCIÓ
Article 2. 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 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 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, i 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), només s’admet una penya per municipi, ciutat o àrea metropolitana, a excepció dels que tinguin una Escola Barça, que es pot constituir en penya. La federació corresponent n’ha d’informar 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 téel domicili la penya.
d) La penya, en el moment de la seva constitució i durant la seva existència, ha de tenir un mínim de cinc membres titulars del carnet de
soci o carnet de compromís quan estigui domiciliada a Catalunya, i, quan ho estigui a la resta d’Espanya i del món, n’ha de tenir un mínim
d’un.
e) 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.
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 l’ús de denominacions iguals o similars que es puguin confondre amb altres penyes existents. En cas que es facin servir noms
de persones, cal el consentiment exprés de la persona o dels familiars. No s’autoritzen noms o denominacions que vagin en contra dels
valors propis del moviment penyístic.
Article 4. Constitució
4.1. En l’acord de constitució de la penya, que s’ha de formalitzar per escrit, s’hi han de fer constar, com a mínim:
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 compromís.
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.

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 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 en el Registre de penyes oficials i penyistes del FC Barcelona
Les associacions adquireixen la condició de penyes oficials en el moment que la Junta Directiva del FC Barcelona n’acorda la inscripció en el
Registre de penyes oficials del Club.
Article 7. Requisits de manteniment
7.1. 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 9.2.b.
c) Estar afiliada a la federació que li correspongui.
d) Complir amb les disposicions d’aquest reglament i la normativa relativa a les associacions.
7.2. En cas que no es compleixin els requisits anteriors, la Confederació, a iniciativa pròpia o a iniciativa d’una federació, requerirà a la penya
que solucioni o acrediti el compliment dels requisits, i li atorgarà un termini de tres mesos des de la recepció de la notificació per fer-ho.
7.3. 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.
7.4. La Confederació 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 II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 8. Òrgans d’una penya: assemblea general i junta directiva
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 d’interès, adoptar
acords de la seva competència i controlar l’òrgan de govern.
b) La junta directiva, que administra i representa la penya.

CAPÍTOL III. LES PENYES
Article 9. Drets i deures de les penyes
9.1. Drets
a) Assistir, per mitjà del president o la persona en qui aquest delegui, amb veu i vot, a les reunions de l’assemblea general de la federació
de l’àmbit a què pertanyi.
b) Elegir o ser elegida per als llocs de representació per mitjà del seu president o la persona en qui aquest delegui.
c) Intervenir en el govern, les gestions, les activitats i els serveis de la federació.
d) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la junta directiva de la federació.
e) Participar en les activitats, els esdeveniments i els actes de la federació.
f) Adquirir entrades, credencials i abonaments del FC Barcelona segons els acords signats entre la Confederació i el FC Barcelona.
9.2. Deures
a) Complir amb les obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i d’aquest reglament.
b) Respectar els valors del moviment de penyes i del Club: civisme, integració social, esportivitat, solidaritat, respecte, ètica, democràcia i
catalanitat.
c) Satisfer les quotes fixades i altres aportacions econòmiques que determinin els estatuts o que s’hagin aprovat.
d) Actualitzar anualment les dades i, en especial, aportar la documentació següent:
-Certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president de la celebració de l’assemblea anual obligatòria.
-Altes i baixes en el cens de penyistes.
-Modificacions en els membres de la junta directiva.
-Modificacions de les dades de contacte i el domicili de la penya.
-Memòria d’activitats.
e) Complir amb els acords que hagin adoptat vàlidament els òrgans de govern.
f) Acceptar ser seu de l’assemblea general itinerant de la federació segons el calendari i assistir a les assemblees.
CAPÍTOL IV. ELS PENYISTES
Article 10. Adquisició de la condició de penyista
Poden adquirir la condició de penyistes les persones amb capacitat d’obrar i els menors emancipats de qualsevol edat. Els menors de 16 anys
poden adquirir la condició de penyistes per mitjà dels seus representants legals.
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 a nom,
cognoms, sexe i data de naixement, que la penya cedeix, 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 11. Drets i deures dels penyistes
11.1. Drets
a) Participar en l’activitat de la penya i, en particular:
-Assistir a les assemblees generals, intervenir-hi, exercir el dret de vot i impugnar els acords.
-Elegir els membres de la junta directiva i ser elegible, a excepció dels menors d’edat.

-Participar en les activitats, esdeveniments i actes de la penya.
b) Ésser informats dels acords que prenguin la junta directiva i l’assemblea general.
c) Rebre els serveis, promocions i avantatges del carnet del penyista o d’altres.
11.2. Deures
a) Complir amb les obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i de la normativa aplicable.
b) Respectar els valors del moviment de penyes i del Club: civisme, integració social, esportivitat, solidaritat, respecte, ètica, democràcia i
catalanitat.
c) Participar de les finalitats de la penya.
d) Satisfer les quotes.
e) Complir amb els acords que adoptin els òrgans de la penya.
TÍTOL III. LES FEDERACIONS
Article 12. Normativa aplicable
Les federacions territorials tenen personalitat jurídica pròpia i es doten de capacitat normativa per a la consecució dels seus objectius. Es regeixen per la legislació a què s’hagin de sotmetre en funció de la seva ubicació territorial, pels seus estatuts i per aquest reglament i normativa
d’aplicació, i han d’estar degudament inscrites en el registre que correspongui.
Article 13. Àrees geogràfiques de les federacions
1. El moviment de penyes s’organitza territorialment en federacions territorials. Cadascuna de les federacions territorials és la representació del
moviment de penyes en el seu àmbit geogràfic. Les penyes oficials del FC Barcelona estan obligades a formar part de la federació territorial
que els correspongui segons el criteri d’organització territorial.
2. Només hi ha una federació territorial per a cadascuna de les àrees geogràfiques que es detallen a continuació:
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)
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
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
30. Món
Article 14. Drets i deures de les federacions
14.1. Drets
a) Assistir amb veu i vot a les reunions del Consell de Penyes.
b) Ser membre, a través del president o la persona de la junta directiva que el substitueixi (en tot cas soci del FC Barcelona o titular del
carnet de compromís), del Consell de Penyes.
c) Elegir o ser elegida per als llocs de representació de qualsevol òrgan previst en els estatuts de la Confederació.
d) Intervenir en el govern, les gestions, els serveis i les activitats de la Confederació.
e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell de Penyes.
f) Participar en les activitats, esdeveniments i actes de les penyes i de la Confederació.
g) Participar en el Congrés Mundial de Penyes, d’acord amb el reglament que aprovi el Consell de Penyes.
h) Formar part dels grups de treball.
i) Qualsevol altre dret que prevegin els estatuts de la Confederació.
14.2. Deures
a) Contribuir al sosteniment de la Confederació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques que fixin els
estatuts o que s’hagin aprovat.
b) Complir amb els acords que hagin adoptat vàlidament els òrgans de govern i executar els projectes que aprovi la Confederació.
c) Donar suport i coordinar els actes de les penyes adscrites al seu territori.
d) Actualitzar a la Confederació anualment les dades i la documentació següents:
-Certificat signat pel secretari amb el vistiplau del president de la celebració de l’assemblea anual obligatòria.
-Altes i baixes de penyes.
-Modificacions en els membres de la junta directiva.
-Modificacions de les dades de contacte.
-Memòria d’activitats.
-Justificació anual de les subvencions i ajudes rebudes de la Confederació.
e) Complir amb les obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i de la normativa aplicable.
f) Qualsevol altre dret que prevegin els estatuts de la Confederació.

TÍTOL IV. LA CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES DEL FC BARCELONA
Article 15. Normativa aplicable
La Confederació Mundial de Penyes, de la qual formen part les federacions territorials de penyes del FC Barcelona, té personalitat jurídica pròpia i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i pel seus estatuts.
Article 16. Estructura orgànica
Els òrgans de la Confederació són:
a) El Congrés Mundial de Penyes
b) El Consell de Penyes
c) El Comitè Executiu
Article 17. El Congrés Mundial de Penyes
El Congrés Mundial de Penyes és l’òrgan superior del moviment de penyes. Es reuneix amb caràcter ordinari un cop l’any a convocatòria del
Consell de Penyes i està constituït pels representants elegits democràticament per les federacions territorials i els membres del Consell de
Penyes. Poden participar en el Congrés els membres de la Directiva i de la Comissió Social i la Comissió de Penyes del FC Barcelona, amb veu
però sense vot.
El conjunt de representants d’una federació territorial constitueix una delegació.
El reglament del Congrés l’aprova el Consell de Penyes i regula el barem per determinar el nombre de representants de cada delegació territorial, el funcionament en general, el procés d’elecció de la mesa del Congrés, debats, funcionament, votacions i participacions.
TÍTOL V. CELEBRACIONS I ACTES
Article 18. Organització de trobades, actes i esdeveniments
Les penyes, les federacions territorials i la Confederació, de manera individual o col·lectiva, poden celebrar trobades, actes i esdeveniments
respectant sempre les finalitats del moviment penyístic.
S’ha d’informar a la federació corresponent i a la Confederació de totes les trobades, actes i esdeveniments.
Article 19. 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 de la Confederació, que és la responsable de tramitar-ho.
La representació institucional als actes i activitats penyístiques s’ha d’establir en un manual.
TÍTOL VI. ÒRGANS COL·LABORADORS
Article 20. El síndic de penyes
20.1. El càrrec de síndic de penyes ha de recaure en un penyista nomenat pel Consell de Penyes i ratificat pel FC Barcelona. El termini del seu
mandat comença a comptar el dia en què s’acordi la seva designació, moment en el qual ha de començar a exercir les seves funcions durant
un període de quatre anys.
A proposta del síndic, el Consell de Penyes pot nomenar adjunts al síndic.

20.2. El síndic exerceix com a mediador entre les diferents penyes oficials i federacions i la seva funció és procurar que s’apliquin la normativa
vigent, els estatuts i aquest reglament. Les competències del síndic són:
-Defensar i protegir els drets de les penyes.
-Actuar de mediador en qualsevol conflicte que es plantegi entre penyes, entre penyes i federacions, entre federacions, i entre qualsevol
d’aquestes i la Confederació.
20.3. Es pot sol·licitar la intervenció del síndic:
-Mitjançant el president d’una penya.
-Mitjançant el president d’una federació territorial.
-Mitjançant el president de la Confederació.
-Mitjançant el Consell de Penyes.
-A instàncies del Club mateix.
Article 21. El Comitè de Disciplina
El Comitè de Disciplina és un òrgan col·legiat que exerceix la potestat disciplinària per delegació del Consell de Penyes.
El Comitè de Disciplina està integrat per tres membres que ha de nomenar el Consell de Penyes.
El mandat dels membres del Comitè ha de coincidir amb el mandat del Consell de Penyes.
TÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 22. Règim disciplinari
És potestat de la Confederació la correcció de les infraccions de la disciplina associativa que es produeixi en el desenvolupament o l’exercici
de les activitats de les federacions territorials, les penyes i els penyistes.
Article 23. Potestat disciplinària
L’exercici de la potestat disciplinària correspon al Comitè de Disciplina. El mandat del Comitè de Disciplina ha de coincidir amb el mandat del
Comitè Executiu.
Respecte de tot el que no estigui previst en aquest reglament, són aplicables les normes del règim disciplinari que regulen els Estatuts del FC
Barcelona.
Article 24. Infraccions
Infraccions lleus
a) Les accions o omissions contràries a la llei, als estatuts, als acords de l’assemblea general o la junta directiva corresponent, o a les normes generals de convivència associativa o finalitats del moviment de penyes, que no tinguin la qualificació d’infracció greu o molt greu.
b) La manca de correcció lleu amb altres penyistes o autoritats, socis del FC Barcelona, jugadors, tècnics, jutges, àrbitres i altres autoritats
esportives que actuïn en l’exercici de les seves funcions, o amb les seves institucions.
c) L’incompliment injustificat de les ordres o instruccions que donin les autoritats o els directius, quan no sigui constitutiu d’infracció greu
o molt greu.
d) L’incompliment dels deures d’aportar la documentació o la informació que estableix aquest reglament.
e) La utilització incorrecta dels recursos econòmics o materials de les penyes, les federacions, la confederació o el Club, quan no tingui la
qualificació d’infracció greu o molt greu.
f) La utilització incorrecta del carnet del penyista, la credencial de la penya, l’entrada o l’abonament, quan no sigui constitutiu d’infracció
greu o molt greu.

Infraccions greus
a) Les accions o omissions contràries a la llei, als estatuts, als acords de l’assemblea general o la junta directiva corresponent, o a les
normes generals de convivència associativa o les finalitats del moviment de penyes, que tinguin transcendència pública o que causin
perjudicis materials al moviment, al Club, als seus socis, autoritats, directius, jugadors, tècnics o empleats, o a la seva imatge.
b) La manca de correcció o els insults o ofenses a altres penyistes, socis del FC Barcelona o autoritats que tinguin transcendència pública.
c) L’incompliment injustificat de les resolucions dels òrgans o d’ordres o instruccions que donin les autoritats, quan siguin susceptibles
d’ocasionar perjudicis econòmics o materials o a la imatge del moviment penyístic.
d) L’incompliment del deure de sosteniment de les quotes establertes i regulades per les penyes, les federacions o la Confederació.
e) L’incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles esportius, que n’impedeixi el funcionament normal o que
causi perjudicis per als participants o el públic assistent, sempre que no sigui constitutiu d’una infracció molt greu.
f) La utilització incorrecta dels recursos econòmics o materials, quan hagin ocasionat un perjudici.
g) La utilització incorrecta del carnet del penyista, l’entrada o l’abonament, consistent a cedir-los per obtenir un benefici econòmic, sempre
que aquesta utilització no estigui autoritzada.
h) La introducció o l’exhibició en recintes on es disputi un partit, prova o competició, de begudes alcohòliques, drogues o substàncies
psicotròpiques.
Infraccions molt greus
a) Les accions o omissions contràries a la llei, als estatuts, als acords de l’assemblea general o la junta directiva corresponent, o a les normes generals de convivència associativa o finalitats del moviment de penyes, que tinguin transcendència pública o que causin perjudicis
materials al moviment, al Club, als seus socis, autoritats, directius, jugadors, tècnics o empleats, o a la seva imatge, amb difusió als mitjans,
o que causin perjudicis materials a la imatge del moviment, que hagin estat realitzades amb mala fe, engany o violència.
b) Qualsevol acció o omissió que comporti a la penya, la federació, la Confederació o al FC Barcelona una sanció econòmica o de qualsevol
altra mena.
c) L’incompliment injustificat i reiterat de les resolucions dels òrgans o d’ordres o instruccions que donin les autoritats que hagin ocasionat
perjudicis econòmics o materials.
d) La utilització incorrecta del carnet del penyista, l’entrada o l’abonament consistent a cedir-los per obtenir un benefici econòmic, sempre
que aquesta utilització no estigui autoritzada i que sigui reiterada o amb utilització de xarxes organitzades, internet o mitjans de difusió.
e) Qualsevol acte adreçat a impedir, pertorbar o alterar el desenvolupament o les sessions dels òrgans de les penyes, les federacions, la
Confederació o els òrgans col·legiats del Club en les seves sessions o reunions.
f) La participació en altercats, baralles o desordres públics al domicili o les instal·lacions de penyes, federacions, la Confederació o el Club
o qualsevol acte que indueixi o inciti a la violència directament o indirectament.
g) La infracció a les instal·lacions o els recintes del Club o a qualsevol recinte on es disputi un partit, prova o competició, de la normativa
relativa al sistema de venda d’entrades, separació d’aficionats rivals i controls d’accessos.
h) La introducció o exhibició a les instal·lacions de les penyes, federacions, la Confederació, el Club o recintes on es disputi un partit, prova
o competició, de pancartes, símbols o emblemes que puguin ser considerats actes que incitin o ajudin a comportaments violents, sexistes,
xenòfobs o racistes, o que els fomentin.
i) La introducció o l’exhibició a les instal·lacions de les penyes, federacions, la Confederació, el Club o recintes on es disputi un partit, prova
o competició, d’armes, bengales, petards o explosius en general.
j) La causació de danys intencionats al mobiliari o les instal·lacions de les penyes, federacions, la Confederació, el Club o recintes esportius
on es disputi un partit.

Article 25. Sancions
25.1. Per infraccions lleus:
-Amonestació privada.
25.2. Per infraccions greus:
- Amonestació pública.
- Suspensió dels drets que corresponguin per un període màxim d’un any.
25.3. Per infraccions molt greus:
- Suspensió dels drets que corresponguin per un període d’un a dos anys.
- Pèrdua de la condició de penyista, penya oficial o federació oficial.
25.4. Per tal de valorar la infracció i la sanció que s’ha d’aplicar es tindrà en compte la concurrència de les circumstàncies eximents, atenuants
i agreujants de la responsabilitat.
25.5. Tots els acords disciplinaris que hagi imposat la Comissió de Disciplina del Club amb la suspensió o la pèrdua de la condició de soci, en
cas que la persona sancionada sigui penyista i no hagi estat sancionada pel Comitè de Disciplina, comporten l’expulsió directa de la penya a
què es pertanyi o la pèrdua de tots els drets mentre duri la sanció.
Article 26. Prescripció de les infraccions i sancions
26.1. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un mes, les greus, al cap d’un any, i les molt greus, al cap de tres anys. El termini de prescripció
comença a comptar el dia en què s’ha comés la infracció, llevat dels casos en què es persisteixi d’una manera continuada en la conducta constitutiva d’infracció o en els casos en què el fet únic constitutiu d’infracció es prolongui en el temps. En aquests casos, el termini de prescripció
es computa a partir de l’acabament o el cessament de l’activitat il·lícita.
26.2. Les sancions que s’imposin per les infraccions comeses prescriuen al cap de sis mesos si són lleus, al cap d’un any si són greus, o al
cap de tres anys si són molt greus. El termini comença a comptar l’endemà del dia en què la resolució per la qual s’imposa la sanció assoleix
fermesa davant el Consell de Penyes.
Article 27. Procediment
27.1. La imposició de sancions per causa de les infraccions previstes s’ha de fer amb la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari, que s’ha
d’ajustar al procediment següent:
-El Comitè de Disciplina, tan aviat com tingui coneixement d’una infracció, ha d’acordar l’inici d’un procediment sancionador i nomenar,
d’entre els seus membres, un instructor.
-L’acord d’inici del procediment s’ha de notificar al penyista, la penya o la federació territorial afectada, i s’ha de donar un termini de 15 dies
naturals perquè es presentin proves i al·legacions.
-L’instructor ha de disposar de la pràctica d’actuacions i les proves necessàries, que poden ser declaracions, o l’aportació de documents i
informes.
-Per a la pràctica de les proves s’ha de donar un termini màxim de 30 dies naturals.
-Un cop finalitzada aquesta fase, l’instructor ha de presentar la proposta al Comitè de Disciplina i s’ha de notificar al penyista, la penya o
la federació territorial perquè hi presenti al·legacions en el termini de 15 dies naturals.
-El Comitè de Disciplina ha de resoldre en un termini d’un mes a comptar des de la finalització del termini d’al·legacions.
27.2. Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació de la sanció no es poden superar els sis mesos.
27.3. A tots els efectes del procediment, s’entén com a domicili vàlid aquell que consti a les dades de la Confederació.

27.4. En cas que la Comissió de Disciplina del Club hagi iniciat un procediment pels mateixos fets sancionables per aquest reglament, l’expedient disciplinari iniciat pot quedar suspès fins que es resolgui el que hagi tramitat el Club.
Article 28. Recursos
28.1. Els penyistes, les penyes o les federacions poden interposar un recurs contra l’acord de la sanció davant el Consell de Penyes, en el termini
de 15 dies des de la seva notificació, en cas que s’hagin infringit la normativa, el reglament o els estatuts, o quan, per circumstàncies sobrevingudes que afectin una situació jurídica particular, es posi de manifest la improcedència de la sanció imposada.
28.2. El Consell de Penyes pot delegar a una comissió la resolució dels recursos.
28.3. Contra l’acord de la sanció del Comitè de Disciplina o contra l’acord definitiu del Consell de Penyes també es pot interposar un recurs
directament, en el termini de 40 dies naturals, davant l’autoritat judicial.
28.4. La interposició d’un recurs en via judicial no suspèn l’executivitat de les sancions, excepte en els casos en què concorrin circumstàncies
que així ho aconsellin.
TÍTOL VIII. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Article 29. Procediment per a la modificació
29.1. A iniciativa del Consell de Penyes, del Comitè Executiu de la Confederació o de qualsevol membre de la Confederació, s’ha de crear o
constituir un grup de treball per a l’estudi de les modificacions del reglament, tant en l’articulat com en la seva totalitat.
El Consell de Penyes ha d’informar sobre les propostes de modificació abans que se sotmetin a aprovació.
29.2. El Congrés Mundial de Penyes ha d’aprovar les modificacions d’aquest reglament d’acord amb el reglament del Congrés.
29.3. Les modificacions relatives al títol VII, de règim disciplinari, d’acord amb els estatuts de la Confederació, les pot redactar, aprovar i modificar el Consell de Penyes.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les penyes i les federacions constituïdes amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest reglament tenen un període d’un any per adaptar els
seus estatuts.
Els procediments sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest reglament es regeixen per la normativa anterior.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per part del Congrés Mundial de Penyes i el FC Barcelona.

