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ESTATUTS DE LA SOCIETAT ANÒNIMA ESPORTIVA 

UNIÓ ESPORTIVA OLOT, S.A.D. 

 

TÍTOL I 

DENOMINACIÓ, DURACIÓ, DOMICILI I OBJECTE 

 

 

ARTICLE 1
er

.- DENOMINACIÓ. 

 

La societat es denomina “UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SOCIETAT ANÒNIMA ESPORTIVA”, que es regirà 

pels presents Estatuts y per les disposicions legals que en cada moment li siguin aplicables. 

 

 

ARTICLE 2
on

.- OBJECTE. 

 

Constitueix l’objecte de la Societat: 

a) La participació en competicions esportives oficials de caràcter professional i d’àmbit estatal 

de la modalitat esportiva de futbol. CNAE: 9312 

b) La promoció i desenvolupament d’activitats esportives, d’una o de varies modalitats 

esportives i la participació en les seves corresponents competicions. 

c) L’explotació i comercialització d’espectacles esportius, productes, drets vinculats o 

relacionats amb la modalitat esportiva, l’equip professional i els mitjans de l’equip. Totes 

aquestes activitats podran ser desenvolupades, total o parcialment, de manera indirecta, a 

través de societats filials, en les quals la Societat ostenti la titularitat d’accions o qualsevol 

tipo de participació i que tinguin objecte social idèntic o anàleg.  

 

Queden excloses de l’objecte social totes aquelles activitats per a l’exercici de les quals la Llei exigeixi 

requisits especials que no quedin complimentats per aquesta Societat. Si les disposicions legals 

exigissin per a l’exercici d’alguna o algunes de les activitats compreses en l’objecte social autorització 

administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats no podran iniciar-se abans que 

s’hagin complert els requisits administratius exigits. 

 

ARTICLE 3
er

.- DOMICILI I PÀGINA WEB CORPORATIVA 

 

La Societat té el seu domicili a 17800 Olot (Girona), Avinguda Països Catalans, s/n. 

 

Correspondrà a l’Administració de la societat el trasllat de domicili dins del terme municipal, així com 

la creació, suspensió o trasllat de sucursals. 

 

La societat designa la web site www.ueolot.com com la pàgina web corporativa de la societat, als 

efectes de la Llei de Societats de Capital. A través d’aquesta pàgina web corporativa s’atendrà 

l’exercici del dret de la informació per part  dels accionistes, i es publicaran els documents i la 

informació preceptiva en atenció a la Llei, els presents Estatuts socials i altra normativa interna de la 

societat, així com tota aquella informació que es consideri oportuna posar a disposició dels 

http://www.ueolot.com/
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accionistes a través d’aquest mitjà. La modificació, el trasllat o supressió de la pàgina web de la 

societat serà competència de l'òrgan d’administració. 

 

ARTICLE 4
art

.-DURACIÓ 

 

La Societat té duració indefinida i començarà les  seves operacions socials el dia de l'atorgament de 

l'escriptura de constitució. 

 

 

TÍTOL II 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONS 

 

ARTICLE 5è.-CAPITAL 

 

El capital social està fixat en la quantitat de SEIXANTA I SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS 

(66.850€), i es troba totalment subscrit i desemborsat. 

 

ARTICLE 6è.- ACCIONS 

 

El capital de la Societat està dividit en DOS MIL SIS-CENTES SETANTA I QUATRE (2.674) accions, 

números 1 a 2.674, ambdós incloses, de VINT-I-CINC EUROS (25€) de valor nominal cadascuna 

d’elles, integrades en una sola classe que atribueixen els seus respectius titulars els mateixos drets 

reconeguts per la Llei i per els Estatuts.  

 

Totes les accions estan totalment subscrites i desemborsades, i estan representades per títols 

numerats correlativament, i són nominatives. La Societat podrà emetre resguards provisionals i títols 

múltiples en les condicions i els requisits previstos per la Llei. 

 

 

ARTICLE 7è.- RÈGIM DE TRANSMISSIÓ D’ACCIONS 

 

7.1. APLICACIÓ DEL DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT 

 

a) Casos d’aplicació: Las restriccions del present article seran d’aplicació a qualsevol acte o contracte 

mitjançant el qual es transmetin les accions de l’entitat , o es canvi la seva titularitat, ja sigui per 

actes “inter vivos” o “mortis causa”, a títol gratuït o onerós, incloses aportacions i actes 

especificatius o determinatius de drets, tals com liquidacions de societats i comunitats, inclosa la 

conjugal. 

 

Igualment, s’aplicaran als nombrats actes o contractes quan tinguin per objecte quotes de propietat 

o participacions indivises de les accions o drets de subscripció preferent o assignació gratuïta. 

 

b) Excepcions: No obstant lo anterior, serà lliure l’adquisició i no s’aplicaran les previsions 

esmentades en el 7.1.1, 7.1.2 i 7.1.3 del present article, quan l’adquirent adquireix la condició de 

soci de l’entitat o de cònjuge, ascendent o descendent del soci transmitent. En aquest supòsit de 
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lliure transmissibilitat , es remetrà notificació escrita a la Societat per el transmitent i adquirent de la 

transmissió, amb especificació de la identificació, número d’accions que es transmetin i en el seu 

cas, sèrie i demés condicions que lliurement s’hagin establert. En tot cas, s’haurà de complir amb lo 

estipulat en el 7.2 i 7.3 del present article.  

 

7.1.1. TRANSMISSIÓ VOLUNTARIA “INTER VIVOS” 

 

El soci que es proposi transmetre la seva acció o accions haurà de comunicar-ho per escrit, indicant 

la seva numeració, preu, i comprador al Consell d’Administració. 

 

Tots els socis tindran dret preferent d’adquisició,  a la fi del qual l'Òrgan d’administració els hi 

comunicarà l’oferta rebuda i les circumstàncies en un termini màxim de deu dies. Aquesta 

comunicació es realitzarà mitjançant la publicació de dos anuncis, un en el taulell d’anuncis del 

domicili social i un altre en la pàgina web corporativa de la societat. Dins dels trenta dies naturals 

següents a la data de comunicació als accionistes, aquests podran optar a l’adquisició  de les accions, 

i si es donés el cas que fossin varis els que exercissin tal dret, es distribuirà entre ells a prorrata de 

les accions que posseeixen, atribuint-se en el seu cas els excedents de la divisió per sorteig, evitant 

situacions de comunitat. 

 

Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dins d’un nou termini de vint dies, a contar 

des de l’extinció del anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir les accions per si 

mateixa, en la forma legalment permesa. 

 

Finalitzant aquest últim termini, sense ús del dret preferent d’adquisició, l’accionista quedarà lliure 

per transmetre les seves accions a la persona i en les condicions que va comunicar al Consell 

d’Administració, sempre que la transmissió s’efectuï dins dels dos mesos següents a la finalització de 

l’últim termini indicat. 

 

L’exercici del dret d’adquisició preferent i la identitat de l’adquirent o adquirents de la totalitat de 

les accions ofertes hauran de ser comunicats per la societat al soci transmitent. El document públic 

de transmissió haurà d'atorgar-se en el termini d’un mes des de la comunicació anteriorment 

esmentada. 

 

Per l’exercici d’aquest dret d’adquisició preferent, el preu de compra , en cas de discrepància, serà el 

que designi un auditor de comptes, diferent a l’auditor de la societat, que, a sol·licitud de qualsevol 

interessat, nomenin a tal efecte els administradors de la societat. 

 

7.1.2. TRANSMISSIÓ “MORTIS CAUSA” 

 

En els supòsits de transmissió mortis causa s’estableix un dret d’adquisició preferent respecte  les 

accions del soci difunt. 

 

En aquest supòsit li seran d’aplicació, en lo que sigui compatible amb lo establert en aquest número, 

les normes fixades per la transmissió voluntària inter vivos.  
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El preu s’abonarà al comptat i els terminis comptaran des de la comunicació a la societat de 

l’adquisició hereditària, o en el seu cas, des de que aquesta estigui en coneixement per qualsevol 

mitjà. 

 

En tot cas, la societat no podrà rebutjar la inscripció de la transmissió en el llibre de registres 

d’accions nominatives sense presentar l’hereu o hereus un adquirent o adquirents de les accions, o 

oferir-se a adquirir-les ella mateixa per un valor raonable en el moment en què es va sol·licitar la 

inscripció. 

 

Els hereus, en aquest supòsit, exerciran tots els drets de soci fins que, en el seu cas, s’efectuï la 

transmissió com a conseqüència del dret d’adquisició preferent. 

 

El règim de les transmissions mortis causa s’aplicarà igualment als supòsits d’adjudicació d’accions a 

un soci com a conseqüència de la liquidació de la societat titular d’aquelles. 

 

7.1.3. TRANSMISSIÓ FORÇOSA 

 

En els supòsits de transmissió forçosa d’accions, com a conseqüència d’un procediment judicial o 

administratiu d’execució , s’aplicaran les normes establertes per les adquisicions mortis causa, amb 

la única excepció que el preu serà l’import del remate o adjudicació, més, en el seu cas, les despeses 

inherents a la mateixa. 

 

7.2. LIMITACIONS REFERENTS A LA TITULARITAT D’ACCIONS 

 

Cap accionista podrà ser titular, ja sigui de forma directa o indirecta a través de societats 

participades, d’accions que representin més d’un 10% del capital social de la societat. 

 

7.3.DECLARACIÓ 

 

Sense perjudici de lo anterior, tota transmissió d’accions estarà subjecta al requisit de Declaració 

expressa per el nou accionista de no trobar-se comprès en algun dels supòsits de prohibició en quant 

a la capacitat de ser accionista, i de respectar les limitacions en quant a la titularitat d’accions, 

establertes a l’article 22 de la Llei de l’Esport en els articles 10 al 16 del Real Decret 1251/1999, de 

16 de juliol, per el que es regula el Règim Jurídic de les Societats Anònimes Esportives. 

 

 

ARTICLE 8 è.- DRETS INCORPORATS A CADA ACCIÓ 

 

Cada acció, a més de representar una part alíquota del capital social, confereix al seu legítim titular 

el dret a participar en el repartiment de guanys socials i en el patrimoni resultant de la liquidació, del 

dret de subscripció preferent en l’emissió de noves accions i obligacions convertibles en accions, el 

dret d’assistir i votar en les Juntes Generals i el d’impugnar els acords socials i el dret d’informació. 

 

Cada acció confereix al seu titular el dret a un vot. 
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ARTICLE 9 è.- TITULARITATS ESPECIALS 

 

Les accions són indivisibles. Els copropietaris d’una acció hauran de nomenar a una sola persona per 

l’exercici del drets dels socis i respondran solidàriament davant de la societat per les obligacions que 

se’n derivin de la condició d’accionista. Aquesta idèntica regla també s’aplicarà als altres supòsits de 

cotitularitat de drets sobre les accions. 

 

ARTICLE 10è.- USDEFRUIT DE LES ACCIONS 

 

En el cas d’usdefruit, la qualitat de soci resideix en el nus propietari. Però l'usufructuari gaudirà dels 

drets que li reconeixen els articles 127 i següents de la Llei de Societats de Capital. 

 

 

ARTICLE 11è.- PRENDA I EMBARGAMENT D’ACCIONS 

 

En els casos de prenda o embargament d’accions, els drets del soci corresponen als seus propietaris 

per tant el creditor pignoratiu o l’embargador  queden obligats a facilitar l’exercici d’aquests drets. Si 

el propietari no compleix  l’obligació de desemborsar els dividends passius , el creditor pignoratiu o 

l’embargador podrà complir per si aquesta obligació o, en el cas de prenda, procedir de immediat a 

l'execució d’aquesta. 

 

 

TÍTOL III 

ÒRGANS DE LA SOCIETAT 

 

ARTICLE 12è.-ÒRGANS DE LA SOCIETAT 

 

El Govern i l’Administració de la Societat correspondran a: 

 

a) La Junta General d’Accionistes 

b) El Consell d’Administració 

 

 

CAPÍTOL I 

JUNTES GENERALS D’ACCIONISTES 

 

ARTICLE 13è.- JUNTA GENERAL 

 

Els accionistes, legal i vàlidament constituïts en Junta General, decidiran per majoria en els 

assumptes propis de la competència de la Junta. 

 



 
  

6 de 13 

Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, estaran sotmesos als 

acords de la Junta General, sense perjudici del dret d'impugnació que correspon a qualsevol 

accionista en els casos i amb els requisits previstos per la Llei. 

 

 

ARTICLE 14è.- CLASSES DE JUNTES GENERALS 

 

Les Juntes Generals podran ser Ordinàries i Extraordinàries i hauran de ser convocades per els 

administradors de la Societat. 

 

La Junta General d’Accionistes es reunirà: 

 

a) Amb caràcter Ordinari i amb periodicitat anual, abans de transcórrer sis mesos des de que finalitzi 

l’exercici social, es reunirà amb l’objectiu de censurar la gestió social, aprovar, les comptes de 

l’exercici anterior, acordar sobre l’aplicació del resultat, nomenar els Auditors de Comptes i decidir 

sobre tots aquells aspectes que s'inclouen a l’ordre del dia. 

 

b) Amb caràcter Extraordinari, en els demés supòsits, convocada per acord del Consell 

d’Administració, per iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin un o varis socis que representin, al menys, 

el cinc per cent del capital social, expressant en la sol·licitud els aspectes a tractar en la Junta, 

procedint en la forma establerta en la Llei de societats de Capital. Així mateix els que acreditin el cinc 

per cent del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement a la convocatòria d’una 

Junta General d’Accionistes incloent-hi un o més punts sobre l’ordre del dia, conforme l’article 172 

de la Llei de Societats de Capital. 

 

 

ARTICLE 15è.- CONVOCATÒRIA DE LES JUNTES 

 

Les reunions de la junta General d’Accionistes, tant les Ordinàries com les Extraordinàries, seran 

convocades mitjançant un anunci que es publicarà en un dels setmanaris de major circulació en la 

Comarca del domicili social i en la pàgina web corporativa de la societat, amb una antelació mínima 

d’un mes a la data assenyalada per a la celebració, en compliment a l’establert a l’article 176 del 

mateix escrit legal. 

 

 

ARTICLE 16è.- ASSISTÈNCIA A LES JUNTES 

 

Podran assistir personalment a les Juntes Generals els accionistes que acreditin ser titulars com a 

mínim  de 2 accions inscrites al seu nom amb cinc dies d’antelació com a mínim en el Registre 

d’Accions Nominatives de la Societat o en el Registre Especial d’Anotacions en Compte al qual es 

refereix la Llei de Mercat de Valors. Amb aquest objectiu sol·licitarà i obtindrà de la Societat en 

qualsevol moment des de la publicació de la convocatòria fins la iniciació de la Junta, la corresponent 

targeta d’assistència. La no obtenció d’aquesta no priva d'assistir a la Junta. 
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Els titulars d’accions amb un número inferior al mínim exigit per el paràgraf anterior per a 

l’assistència personal a les Juntes Generals podran auto agrupar-se fins arribar el mínim exigit. 

 

Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se representar a la Junta General per mitjà 

d’una altre persona encara que aquesta no sigui accionista. 

 

Com a excepció, quan el dret d'assistència s’hi arribi per mitjà d’agrupació d’accions, la 

representació haurà de recaure en qualsevol dels accionistes agrupats. La representació haurà de 

fer-se per conferit amb caràcter especial per a cada Junta. Aquest últim requisit no serà d’aplicació 

quan el representant sigui el cònjuge, ascendent o descendent del representat, o en els casos de 

poder general conferit en un document públic amb facultats per administrar tot el patrimoni que el 

representant tingui en el territori espanyol. La representació, obtinguda mitjançant sol·licitud 

pública s’ajustarà als requisits expressament exigits per la Llei. 

 

Els administradors han d’assistir a les juntes Generals. També podran assistir els Directors, Gerents, 

Apoderats, Tècnics i demés persones que a judici del President de la Junta  cregui oportú que han de 

ser presents en la reunió per el bon funcionament dels assumptes socials. 

 

 

ARTICLE 17è.- REUNIONS DE LES JUNTES 

 

Les reunions de la Junta General d’Accionistes es celebraran a la localitat del domicili social, es 

donaran per constituïdes a l’hora assenyalada en la convocatòria i seran presidides per el President 

del Consell d’Administració, i en el seu defecte, per el Vicepresident 1º, 2º,3º o 4º, o a falta 

d’aquests, per l’accionista escollit en cada cas per als assistents. 

 

ARTICLE 18è.- QUÒRUM 

 

La Junta General ordinària o Extraordinària quedarà vàlidament constituïda en la primera 

convocatòria quan els accionistes presents o representats siguin titular de com a mínim el 25% del 

capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la constitució de la Junta 

qualsevol que sigui el capital concurrent a la mateixa. 

 

No obstant l’esmentat en el paràgraf anterior, perquè la Junta General Ordinària o Extraordinària 

pugui acordar vàlidament l'emissió d’obligacions, l’augment o disminució de capital, la 

transformació, la fusió, l’escissió, la dissolució de la societat per les causes previstes a l'article 363 de 

la Llei de Societats de Capital i en general, qualsevol modificació dels Estatuts Socials, hauran de 

concórrer en ella, en primera convocatòria , accionistes presents o representats que siguin titulars 

de com a mínim el cinquanta per cent del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, 

serà suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent del citat capital. Quan concorrin accionistes que 

representin menys del 50% del capital subscrit amb dret a vot, els acords els quals es refereix aquest 

paràgraf només es donaran com a vàlids amb el vot favorable de dues terceres parts del capital 

present o representat a la junta. 
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Els Acords de les Juntes Generals d’Accionistes, d’altre banda, es prendran per majoria de vots de les 

accions presents o representades a la Junta. 

 

En cas d’empat no es donarà per aprovada ni cancel·lada ni rebutjada la proposta que ho hagi 

motivat. No obstant això, la Junta General haurà de prendre per acord de la majoria del capital per 

autoritzar expressa i específicament cada un dels actes o negocis jurídics que es proposi realitzar el 

Consell d’Administració de disposició o gravamen sobre els béns immobles de la Societat, quan 

l’import d’aquest actes o negocis jurídics suposi més d’un 10% del valor d’immobilitzat material, 

drets reals i actius. 

 

Quan per disposició legal sigui preceptiu, amb la convocatòria de la Junta s’haurà de posar a 

disposició dels accionistes un informe elaborat pels Administradors. 

 

ARTICLE 19è.- ACTES 

 

Les deliberacions i acords de les juntes Generals , tant Ordinàries com Extraordinàries, hauran de 

constar en actes estesos o transcrits en un Llibre Registre Especial i seran firmats pel President i el 

Secretari titulars o per qui hagués actuat en representació d’aquests a la reunió tractada. L’acte 

podrà ser aprovat per la pròpia Junta a continuació d’haver-se celebrat aquesta o, en el seu defecte i 

dins del termini de 15 dies, per el President i dos Interventors nomenats un per la majoria i un altre 

per la minoria.  

 

Els Administradors, per iniciativa pròpia si així es decideix, i obligatòriament quan així ho hagués 

sol·licitat per escrit amb cinc dies d’antelació previs a la celebració de la Junta en primera 

convocatòria accionistes que representin com a mínim un 1% del capital social, requerirà la 

presencia del Notari perquè aixequi l’acte de la Junta, essent a càrrec de la Societat els honoraris del 

Notari escollit.  L’acte notarial tindrà la consideració d’acte de la Junta. 

 

 

ARTICLE 20è.- CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

La gestió, administració i representació de la Societat en judici o fora d’ell, i en tots els actes 

compresos a l’objecte social correspon al Consell d’Administració, que actuarà col·legiadament, 

sense perjudici de les delegacions i apoderaments que pugui conferir. 

 

 

ARTICLE 21è.- COMPOSICIÓ, NOMENAMENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

El Consell d’Administració de la Societat estarà constituït per un número de Consellers no inferior a 

cinc ni superior a dinou, escollits per la Junta General d’Accionistes. 

 

No podran ser administradors aquelles persones que es trobin incurses en algun dels supòsits 

contemplats a l’article 24 de la Llei de l’Esport i demés disposicions aplicables, així com les 

declarades incompatibles per qualsevol altre norma de rang legal, tant en l’àmbit estatal com 

autonòmic. 
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ARTICLE 23è.- REUNIONS DEL CONSELL 

 

El Consell d’Administració es reunirà com a mínim una vegada cada 3 mesos, i sempre que ho 

exigeixi l'interès de la Societat, convocat per el President o per qui el substitueixi, per iniciativa 

pròpia o a petició de tres dels seus membres. Així mateix, el Consell d’Administració es reunirà com a 

mínim necessàriament dins dels 3 mesos següents al tancament de l’exercici social, per formular els 

Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i la Proposta d’Aplicació de Resultats. Per altre banda, també es 

reunirà abans de l’inici de la competició per l'elaboració del pressupost anual.  

 

El Consell d’Administració es pot reunir excepcionalment per videoconferència, multiconferència o 

qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Consellers. En aquests casos és 

necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la possibilitat d’intervenir en les 

deliberacions i la emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el President. 

En aquest tipus de reunions es consideraran Consellers assistents només als que hagin participat en 

la videoconferència o multiconferència. La convocatòria d’aquestes reunions correspon al President i 

ha de contenir tots els assumptes que s’han de tractar-se en la reunió que son els únics sobre els 

quals es poden prendre acords vàlids.  

 

El Conseller que no assisteixi a una reunió podrà fer-se representar per un altre Conseller que 

concorri, mitjançant la delegació conferida per escrit. La representació serà especial per cada reunió. 

Cada Conseller només podrà ostentar la delegació o representació d’un altre membre del Consell. 

 

 

ARTICLE 24è.- QUÒRUM D’ASSISTÈNCIA I VOTACIÓ 

 

Perquè el Consell d’Administració quedi vàlidament constituït serà necessari que concorrin a la 

reunió, presents o representants, la majoria dels seus membres. 

El Consell adoptarà els seus acords per majoria absoluta del consellers presents o representats en la 

reunió. 

 

no obstant això, quan es tracti de la delegació permanent d’alguna facultat del Consell 

d’Administració en un Conseller Delegat, la designació dels Consellers que hagin d’ocupar aquests 

càrrecs, requeriran per la seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components 

del Consell i no produiran cap efecte fins que s’inscrigui en el Registre Mercantil. 

 

Sempre que estiguin reunits tots els Consellers i decideixin constituir-se en Consell, podrà celebrar-

se la sessió sense necessitat de convocatòria prèvia. 

 

 

ARTICLE 25è.- ACTES DEL CONSELL 

 

Les discussions i acords del Consell estaran en un Llibre d’Actes i seran firmades per el President o 

Vicepresident que el substitueixi, en el seu cas, i el Secretari o Vicesecretari. El contingut de l’Acte 

haurà d’ajustar-se a les disposicions legals i reglamentaries vigents en cada moment. 
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Les actes podran aprovar-se en la mateixa reunió del Consell, abans d’aixecar-se la sessió, o en la 

següent reunió que es celebri. 

 

Les certificacions dels acords del Consell d’Administració s’expediran el Secretari o, en el seu cas, per 

el Vicesecretari, amb l’aprovació del President o, en el seu cas, del Vicepresident que el substitueixi. 

 

La formalització de l’instrument públic correspondrà a les persones que tinguin facultats per 

certificar o a qui se li encomani, d’acord amb les condicions establertes per la Llei. 

 

Sempre que estiguin reunits tots els consellers i decideixin  constituir-se en Consell, podrà celebrar-

se la sessió sense necessitat de convocatòria prèvia. 

 

 

ARTICLE 26è.- CRÈDITS SUBORDINATS 

 

Els crèdits i préstecs fets pels Accionistes, Consellers i demés Administradors a favor de l’Entitat 

tindran la consideració de subordinats respecte els demés en què la Societat figuri com a deutora. 

 

 

ARTICLE 27è.- RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS 

 

Els Consellers respondran davant la societat, davant dels accionistes i davant els creditors socials del 

dany que causin per actes contraris a la Llei o als Estatuts o pels realitzats sense la diligencia amb la 

qual han de desenvolupar el seu càrrec. 

 

 

ARTICLE 28è.- FACULTATS DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 

Amb l’excepció de les facultats expressament reservades per la Llei, disposicions vigents , o Estatuts 

a les Juntes Generals d’Accionistes, el Consell d’Administració està investit dels més amplis poders 

per l’Administració, gestió i direcció de la societat i per representar-la en un judici o fora d’aquest. La 

representació s’estendrà en tot cas, a tots els actes compresos en l’objecte social. 

 

El Consell d’Administració podrà acordar i dur a terme tots els actes, negocis i contractes que els 

presents Estatuts no atribueixin a la competència exclusiva de la Junta General d’Accionistes. 

 

A títol informatiu, seran facultats del mateix: 

 

a) Fer complir els Estatuts i els acords de la Junta General. 

b) Representar la societat en totes les seves relacions judicials i extrajudicials, podent a l’efecte 

comparèixer davant tota classe d’oficines, organismes i dependències de l’Estat, Província, Municipi 

o ens econòmiques i qualsevol altres de públiques o de particulars, així com davant dels Tribunals, 

Jutjats i Magistratures de tota índole, seguint tot tipus de procediments per els seus tràmits, 

instàncies,  incidències i recursos, podent assentir a les demandes que es presentin contra la Societat 
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i transigir els aspectes en els quals estigui interessada, o sotmetre-la a judici d'àrbitres i amigables 

componedors. 

c) Atorgar els poders generals o especials que estimi a favor del lletrat o procuradors dels Tribunals i 

revocar els mateixos. 

d) Comprar, vendre i gravar tota classe de béns i accions inclosos els immobles, acordant la 

participació en altres societats. No obstant això, per la disposició o gravamen sobre els béns 

immobles de la Societat, quan l’import d’aquests actes o negocis jurídics suposin més d’un 10% del 

valor comptable de l'immobilitzat material, drets reals i actius, necessitarà l’autorització expressa i 

específica per cada un d’aquests, de la Junta General d’Accionistes per acord de la majoria del 

capital. 

e) Contractar, cedir i traspassar jugadors de futbol, tant professionals com amateurs. 

f) Dirigir la gestió i desenvolupar les activitats socials, fixant els aspectes i característiques de les 

mateixes. 

g) Cobrar, retirar i percebre les quantitats que es deguin o pertanyin a la Societat inclòs en la Lliga 

Nacional de Futbol Professional, Federació Espanyola de Futbol a qualsevol altre organisme. 

h) Subscriure pòlisses de crèdit i avalar-les en les seves diferents classes, donant conformitat a les 

comptes, donar garanties a favor de tercers, refermar operacions mercantils, i donar i prendre diners 

a préstec. Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic o en valors. 

i) Lliurar, acceptar, endossar, avalar i descomptar efectes comercials o financers, així com requerir 

protests per falta d’acceptació, garantia o seguretat. 

j) Acordar els bancs o establiments de crèdit a on han de depositar-se els fons a valors de la societat i 

conseqüentment, obrir llibretes d’estalvi, comptes corrents, de dipòsit o de qualsevol altre classe en 

qualsevol entitat de crèdit, inclòs el Banc d’Espanya i disposar dels mateixos. 

k) Atorgar tots els documents públics o privats que siguin necessaris o convenients per a la 

realització de l’objecte social i que siguin conseqüència de l’exercici de les facultats que li 

corresponen en virtut dels acords de la Junta General d’Accionistes. 

 

 

ARTICLE 29è.- DELEGACIONS I PODERS 

 

El consell d’Administració podrà delegar les seves facultats de representació i administració que 

siguin legals i estatutàriament delegables en un o més Consellers Delegats. 

Podrà, així mateix, atorgar poders de forma temporal o permanent, o per a un cas o negoci 

determinat, a la persona de la qual es tracti, donant-li l’oportú mandat especial. 

 

 

ARTICLE 30è.- RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS 

 

El càrrec de Consellers és gratuït. 

 

 

TÍTOL IV 

EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS 

 

ARTICLE 31è.- EXERCICI SOCIAL 
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L’exercici començarà el dia 1 de Juliol de cada any i acabarà el 30 de Juny del següent any. 

 

 

ARTICLE 32è.- COMPTES ANUALS 

 

Dins dels tres mesos a contar a partir del tancament de l’exercici social, el Consell d'Administració 

estarà obligat a formular els Comptes Anuals, l’Informe de Gestió i la Proposta d’Aplicació del 

Resultat. 

 

Els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió s’hauran de firmar per tots els Administradors. Si faltés la 

firma d’algun d’ells es senyalitzarà a cada un dels documents en què falti, amb expressa indicació de 

la causa. Els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió, tret que la Societat presenti Balanç abreujat, 

hauran de ser revisades per els Auditors de Comptes, els quals tindran el termini  d’un mes, com a 

mínim, per emetre el seu informe, proposant l’aprovació o formulant les seves reserves. 

 

Els documents assenyalats en el paràgraf primer d’aquest article, juntament amb l’informe dels 

Auditors hauran de ser sotmesos a la consideració i aprovació de la Junta General d’Accionistes, 

després que aquests els hagin tingut de manifest en plena disposició en el domicili social, per la seva 

informació i obtenció d’exemplars d’aquesta documentació de forma gratuïta e immediata  a partir 

de la convocatòria de la Junta General i fins a la data de la celebració d’aquesta. 

 

En la convocatòria es farà constar aquest dret dels accionistes i s’informarà i s’obtindrà exemplars 

sobre la documentació esmentada en aquest article, o qualsevol altre que requereixi amb l’oportú 

marge d’antelació. 

 

 

ARTICLE 33è.- ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

El Consell d’Administració elaborarà i aprovarà el Pressupost Anual abans del començament de la 

competició, sense perjudici d’informar als socis en la junta General sobre el pressupost aprovat. 

 

 

 

ARTICLE 34è.- APLICACIÓ DEL RESULTAT 

 

La Junta General resoldrà sobre l’aplicació del resultat de l’exercici d’acord amb el balanç aprovat i 

conforme a lo establert a l’article 273 de la  Llei de Societats de Capital. 

 

  

TÍTOL V 

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT 

 

ARTICLE 35è.- DISSOLUCIÓ 
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La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes establertes a l’article 360 de la Llei de Societats 

de Capital i per qualsevol altre prevista a la Llei de l’Esport i disposicions reglamentàries. 

 

 

ARTICLE 36è.- LIQUIDACIÓ 

 

Dissolta la Societat, s’afegirà a la denominació l'expressió “en liquidació”, destituiran els seus càrrecs 

els Consellers i la Junta General d’Accionistes nomenaran  a un nombre imparell de Liquidadors, que 

assumiran les funcions que determinin els articles 383 i següents de la Llei de Societats de Capital. 

 

 

 

 

ARTICLE 27è.-EXTINCIÓ 

 

Realitzar l’Actiu, cancel·lat o assegurat el Passiu, finalitzades les operacions en curs, formalitzat per 

els Liquidadors el Balanç final de liquidació, aquest serà sotmès a la consideració i firma de la Junta 

General d’Accionistes i, un cop aprovat, el líquid resultant es distribuirà entre les accions en la forma 

expressada en els articles 392 i següents de la Llei de Societats de Capital, donant per liquidada i 

extingida la Societat cancel·lant la seva inscripció en el Registre Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

Olot, a 26 d’agost de 2020 


