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ESTATUTS CF REUS DEPORTIU SAD
TÍTOL I
DENOMINACIÓ, DURADA, DOMICILI I OBJECTE

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ SOCIAL.Amb la denominació de "CLUB DE FUTBOL REUS DEPORTIU, SAD" es constitueix una
societat anònima esportiva que es regirà pels presents Estatuts i per les disposicions legals
que en cada moment li siguin aplicables.

ARTICLE 2.- DURADA.La durada de la Societat serà indefinida. La Societat començarà les seves operacions
el dia de l'atorgament de l'Escriptura de constitució.

ARTICLE 3.- DOMICILI.La Societat tindrà el seu domicili social a Reus 43206, Carrer Recasens i Mercadé, 5058 (Estadi Municipal). El Consell d'Administració és competent per acordar el trasllat del
domicili social dins de la mateixa ciutat de Reus, lloc on s'ubicarà de forma permanent la seu
de la Societat.

ARTICULO 4.- OBJECTE.L'objecte de la Societat consistirà en:
1.- La participació en competicions esportives oficials, de caràcter professional o no
professional, de la modalitat de futbol, amb seu oficial i de joc del primer equip a la ciutat de
Reus.
2.- La promoció i desenvolupament d'activitats esportives d'una o diverses
modalitats, així com d'altres activitats relacionades o derivades d'aquesta pràctica, com ara
publicitat, màrqueting, marques i organització d'espectacles, esdeveniments, stages, clínics,
campus, etc.
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3.- L'explotació i comercialització d'espectacles esportius i productes i drets de tota
mena relacionats o vinculats amb la modalitat esportiva, el/s equip/s professional/s i/o els
equips amateurs.
4.- Adquirir béns immobles per al desenvolupament i promoció de les activitats de
l'objecte social, podent explotar-los directament o cedir-los en arrendament.
5.- La constitució, subscripció, adquisició i venda d'accions, obligacions o
participacions en altres societats i fundacions.
6.- Promoció, construcció i explotació d'equipaments i instal·lacions esportives, tant
directament com mitjançant altres empreses.
7.- Foment i defensa del nom de la ciutat de l'equip en el futbol nacional i
internacional.
Totes aquestes activitats podran ser desenvolupades, totalment o parcialment, a través de
societats filials en què la Societat tingui la titularitat d'accions o qualsevol tipus de
participació i que tinguin objecte idèntic o anàleg, salvaguardant el que disposa l'article 23.1
de la Llei 10/90 de 15 d'octubre de l'Esport i l'article 17.1 del Reial Decret 1251/1999, de 16
de juliol, sobre societats anònimes esportives.

ARTICLE 5.- ELEMENTS DISTINTIUS.1.- La Societat conservarà els elements distintius actuals del CF Reus Deportiu
consistents en el seu escut (el model actual s'inclou a continuació) i els colors vermell i negre
com a primera equipació dels seus diferents equips, tot això sens perjudici dels canvis de
disseny que en aquests elements es puguin acordar en el futur.

2.- La Societat, com a hereva de l'entitat centenària i degana del futbol a la ciutat de
Reus, vetllarà per mantenir estrets llaços de col·laboració i/o cooperació amb l'Ajuntament
de la ciutat i/o amb les entitats públiques o privades que aquest designi o amb aquelles
altres que calgui als efectes de continuar amb el lideratge dels projectes futbolístics de Reus;
subscrivint per a això els convenis, acords o contractes que siguin oportuns.
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3.- La Societat impulsarà i promourà de manera activa el futbol formatiu de la ciutat
de Reus, promocionant equips de tecnificació; donant projecció a joves valors; facilitant la
formació i motivació de les escoles de futbol de la ciutat de Reus i contribuint a la formació
de tècnics i coordinadors.
4.- La catalanitat és un element distintiu de la Societat i, per tant, la llengua catalana
és d'utilització preferent en l'activitat de la mateixa.
5.- La Societat fomentarà la dimensió solidària i cívica en la seva activitat, tant
esportiva com social, i impulsarà la pràctica del joc net i el respecte al rival en tots els seus
equips. En aquest sentit, promourà un model de comportament educat, cívic i respectuós en
els seus esportistes, consellers, directius, accionistes, empleats, socis, abonats i aficionats; i
perseguirà qualsevol actitud violenta, racista, xenòfoba, insultant i/o contraria a la integritat
o dignitat de les persones.

TÍTOL II
CAPITAL SOCIAL. ACCIONS

ARTICLE 6.- CAPITAL.El capital social està fixat en la xifra de 5.000.400.- € (CINC MILIONS QUATRE CENTS
EUROS) i es troba totalment subscrit i desemborsat.

ARTICLE 7.- ACCIONS.El capital de la Societat està dividit en 11.112.- accions, números 1.- al 11.112.-,
ambdós inclosos, de 450 euros de valor nominal cadascuna, integrades en una sola classe i
sèrie que atribueixen als seus respectius titulars els mateixos drets reconeguts per la Llei i
per aquests Estatuts.
Totes les accions es troben totalment subscrites i desemborsades, i estan representades per
anotacions en compte.
La Societat pot emetre resguards provisionals i títols múltiples en les condicions i amb els
requisits previstos per la Llei.
Els títols de les accions estan numerats correlativament i contenen les mencions exigides per
la Llei.
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ARTICLE 8.- RÈGIM DE TRANSMISSIÓ D'ACCIONS.Les accions de la Societat són lliurement transmissibles.
No obstant la transmissió d'accions estarà subjecta als següents requisits:
1.- Notificació a la Societat pel transmetent i adquirent del seu desig de transmetre o
de la transmissió, amb especificació de la identificació, nombre d'accions que es transmeten
i, si escau, sèrie i altres condicions que lliurement hagin establert.
2.- Declaració expressa pel nou accionista de no trobar-se comprès en algun dels
supòsits de prohibició pel que fa a la capacitat de ser accionista, i de respectar les limitacions
pel que fa a la titularitat d'accions.
Si es tracta de participacions significatives s'ha d'observar el que disposa el capítol II del Reial
Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
També s'ha d'observar el que disposen els articles 16 i 18 del Reial Decret en ordre,
respectivament, a l'autorització, si escau, per a l'adquisició d'accions i a la informació sobre
la composició de l'accionariat.

ARTICLE 9.- DRETS INCORPORATS A CADA ACCIÓ.Cada acció, a més de representar una part alíquota del capital social, confereix al seu
titular legítim el dret a participar en el repartiment dels guanys socials i en el patrimoni
resultant de la liquidació cas de que es produeixi, el dret de subscripció preferent en
l'emissió de noves accions i d'obligacions convertibles en accions, el dret d'informació, el
dret d'assistir i votar en les Juntes Generals i el d'impugnar els acords socials. Cada acció
confereix al seu titular el dret a un vot.

ARTICLE 10.- TITULARITATS ESPECIALS.Les accions són indivisibles.
Els copropietaris d'una acció hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets
de soci i respondran solidàriament davant de la Societat de totes les obligacions que derivin
de la condició d'accionistes.
La mateixa regla s'aplicarà als altres supòsits de cotitularitat de drets reals sobre les accions.
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ARTICLE 11.- USDEFRUIT DE LES ACCIONS.En el cas d'usdefruit, la qualitat de soci resideix en el nu propietari. L'usufructuari
gaudirà dels drets que li reconeixen els articles 127 i següents de la Llei de Societats de
Capital.

ARTICLE 12.- PENYORA I EMBARGAMENT D'ACCIONS.En els casos de penyora o embargament d'accions, els drets del soci corresponen al
seu propietari, de manera que el creditor pignoratiu o l'embargant queden obligats a facilitar
l'exercici d'aquests drets. Si el propietari incompleix l'obligació de desemborsar els dividends
passius, el creditor pignoratiu o l'embargant podrà complir per si aquesta obligació o, en el
cas de penyora, procedir, immediatament a l'execució de la mateixa.

TÍTOL III
ÒRGANS DE LA SOCIETAT

ARTICLE 13.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT.El govern i administració de la Societat correspondrà a:
a) La Junta General d'Accionistes
b ) El Consell d'Administració

CAPÍTOL I
JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

ARTICLE 14.- JUNTA GENERAL.Els accionistes, legal i vàlidament constituïts en Junta General, decidiran per majoria
en els assumptes propis de la competència de la Junta.
Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió queden
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.
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ARTICLE 15.- CLASSES DE JUNTES GENERALS.Les Juntes Generals podran ser ordinàries o extraordinàries i hauran de ser
convocades pel Consell d'Administració.
La Junta General d' Accionistes es reunirà:
a) Amb caràcter d'ordinària, tots els anys dins dels sis primers mesos de l'exercici, a fi
de censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l' exercici anterior i el
pressupost del següent, acordar sobre l'aplicació del resultat, nomenar els auditors de
comptes i resoldre sobre qualsevol altre assumpte inclòs en l'ordre del dia.
b) Amb caràcter d'extraordinària, en els altres casos, convocada per acord del Consell
d'Administració, per pròpia iniciativa o a petició d'accionistes que hagin acreditat la
titularitat d'un 5% com a mínim, del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes
a tractar a la Junta, procedint en la forma determinada en la Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 16.- CONVOCATÒRIA DE LES JUNTES.Les reunions de la Junta General d'Accionistes, tant ordinàries com extraordinàries,
seran convocades segons el que disposen els articles 173.1 i 2 de la Llei de Societats de
Capital ja sigui: (a) mitjançant anunci publicat a la pàgina web de la Societat; o (b) mitjançant
anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un, almenys, dels
diaris de més circulació a la província en què radiqui la seu social; o (c)també podrà
convocar-se per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita que asseguri la
recepció de l'anunci per tots els accionistes en el domicili o adreça electrònica que hagin
designat a aquest efecte o que consti en els arxius de la Societat. En qualsevol cas, la
convocatòria es realitzarà amb una anticipació mínima d'un mes a la data assenyalada per a
la celebració.
L'anunci de convocatòria expressarà el lloc, data i hora de la reunió en primera convocatòria,
i en segona, per si aquesta escau, l'ordre del dia dels temes a tractar en ella, el dret dels
accionistes a examinar al domicili social i, en el seu cas, d'obtenir, de forma gratuïta, els
documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta i dels informes que estableix la
Llei de Societats de Capital. Entre la primera i la segona convocatòria hi ha d'haver, almenys,
un termini de 24 hores.
El que disposa aquest article quedarà sense efecte quan una disposició legal exigeixi
requisits diferents per juntes que tractin d'assumptes determinats en quin cas s'haurà
d'observar allò específicament establert.
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Quan la Junta General Ordinària o Extraordinària hagi de decidir sobre la modificació dels
Estatuts, s'expressaran en l'anunci de convocatòria amb la deguda claredat els extrems que
hagin de modificar-se i el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar en el domicili
social el text íntegre de la modificació proposada i l'informe sobre la mateixa, així com el de
demanar el lliurament d'aquests documents.
No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, es podrà celebrar Junta General i tractarhi qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, si estant present tot el
capital, els assistents accepten per unanimitat la celebració d'acord amb l'article 178 de la
Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 17.- ASSISTÈNCIA A LES JUNTES.Podran assistir personalment a les Juntes Generals els accionistes que acreditin ser
titulars de, almenys, una acció inscrita 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 que es refereix la Llei del Mercat de Valors). Amb aquesta finalitat sol·licitarà i
obtindrà de la Societat en qualsevol moment des de la publicació de la convocatòria fins a la
iniciació de la Junta, la corresponent targeta d'assistència.
Tot accionista que tingui dret d'assistència es pot fer representar a la Junta General per mitjà
d'un altre accionista amb dret d'assistència. La representació s'ha de conferir per escrit amb
caràcter especial per a cada Junta.
Els Consellers hauran d'assistir a les Juntes Generals. També poden assistir els directors,
gerents, apoderats, tècnics i altres persones que segons el parer del President de la Junta
hagin d'estar presents a la reunió per tenir interès en la bona marxa dels assumptes socials,
amb independència de la seva condició o no d'accionistes.

ARTICLE 18.- REUNIONS DE LES JUNTES.Les reunions de la Junta General d'accionistes se celebraran a la localitat del domicili
social; es donaran per constituïdes a l'hora assenyalada en la convocatòria i seran presidides
pel President del Consell d'Administració, i si no, pel Vicepresident i, a falta d'aquest, per
l'accionista triat en cada cas pels assistents, actuant de Secretari el que ho sigui del Consell
d'Administració o, en la seva absència, per l'accionista triat en cada cas pels assistents.
El President obrirà i aixecarà les sessions, formarà la llista d'assistents i concedirà la paraula
per rigorós ordre a tots els accionistes que ho hagin sol·licitat per escrit i, amb posterioritat,
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als accionistes que ho sol·licitin verbalment. Cadascun dels punts que formin part de l'ordre
del dia serà objecte de votació separada.

ARTICLE 19.- QUORUM.La Junta General ordinària o extraordinària quedarà vàlidament constituïda en
primera convocatòria quan els accionistes presents o representats siguin titulars de,
almenys, el 25% del capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, serà vàlida la
constitució de la Junta sigui quin sigui el capital que hi concorri.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, perquè la Junta General Ordinària o
Extraordinària pugui acordar, vàlidament, l'emissió d'obligacions, l'augment o disminució del
capital, la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de la societat i, en general,
qualsevol modificació dels estatuts socials, hauran de concórrer a ella, en primera
convocatòria, accions presents o representades que siguin titulars de, almenys, el 50 % del
capital subscrit amb dret a vot. En segona convocatòria, és suficient la concurrència del 25%
del capital. Quan concorrin accionistes que representin menys del 50% del capital subscrit
amb dret a vot, els acords a què es refereix aquest paràgraf només podran adoptar-se
vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat a la Junta.
Els acords de les Juntes Generals d'accionistes, d'altra banda, es prendran per majoria de
vots de les accions presents o representades a la Junta. En cas d'empat, s'estimarà rebutjada
la proposta que l'hagi motivat.
Les votacions s'efectuaran de viva veu o a mà alçada i, excepcionalment, en la forma que, en
cada Junta, decideixin prèviament els accionistes.

ARTICLE 20.- ACTES.Les deliberacions i acords de les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries,
es faran constar en actes esteses o transcrites en un llibre de registre especial i seran
signades pel President i el Secretari titulars o pels qui hagueren actuat com a tals en la
reunió que es tracti. L'acta podrà ser aprovada per la mateixa Junta a continuació d'haver-se
celebrat aquesta o, al seu defecte, dins del termini de quinze dies, pel President i dos
interventors, nomenats un per la majoria i un altre per la minoria.
Els Consellers per pròpia iniciativa si així ho decideixen i obligatòriament quan així ho hagin
sol·licitat fefaentment per escrit amb cinc dies d'antelació al previst per a la celebració de la
Junta en primera convocatòria accionistes que representin almenys un u per cent del capital
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social, requeriran la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta, sent a càrrec de la
Societat dels honoraris del Notari escollit. L'acta notarial té la consideració d'acta de la Junta.

CAPÍTOL II
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

ARTICLE 21.- CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.La gestió, administració i representació de la Societat en judici o fora d'ell, i en tots
els actes compresos en l'objecte social correspon al Consell d'Administració, que actuarà
col·legiadament, sense perjudici de les delegacions i apoderaments que pugui conferir.

ARTICLE 22.- COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.El Consell d'Administració de la Societat estarà constituït per un nombre de
consellers no inferior a 3 ni superior a 15, elegits per la Junta General d'Accionistes.
No podran ser consellers aquelles persones que es troben sotmeses en algun dels supòsits
previstos en l'article 24 de la Llei de l'Esport o en el 21.2 del Reial Decret 1251/1999, de 16
de juliol, sobre societats anònimes esportives.
Tampoc podran ser consellers les persones declarades incompatibles per qualsevol altra
norma de rang legal.
Per ser nomenat Conseller no es requereix la qualitat d'accionista.
El nomenament de Conseller pot recaure en una persona jurídica; en aquest cas la funció es
desenvoluparà a través de la persona física que la persona jurídica nomenada designi
lliurement.
El Consell d'Administració nomenarà d'entre els seus membres un President, un
Vicepresident i un Secretari.

ARTICLE 23.- CONSELLERS.Els Consellers exerciran el seu càrrec durant el termini de dos anys, podent ser
reelegits, una o més vegades, per períodes de la mateixa durada. Vençut el termini, el
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nomenament caducarà quan s'hagi celebrat la Junta General Ordinària o hagi transcorregut
el termini legal per a la celebració d'aquesta Junta.
La separació dels membres del Consell d'Administració podrà ser acordada en qualsevol
moment per la Junta General.
Els membres del Consell d'Administració que estiguin sotmesos a qualsevol de les
prohibicions o incompleixin alguna de les obligacions legals o estatutàries poden ser
immediatament separats, a petició escrita de qualsevol accionista, amb independència de la
responsabilitat en què puguin incórrer per la seva conducta deslleial.
Les vacants que es produeixin en el Consell d'Administració podran ser cobertes
interinament per designació del mateix Consell, però donant compte a la primera Junta
General que se celebri per a la ratificació, si s'escau. Els Consellers elegits per cobrir aquestes
vacants, només ocuparan el càrrec durant el temps que faltés per complir el seu mandat al
Conseller a qui hagin substituït.

ARTICLE 24.- REUNIONS DEL CONSELL.El Consell d'Administració es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la Societat,
convocat pel seu President o pel Vicepresident, per pròpia iniciativa o a petició dels seus
membres.
Així mateix, el Consell d'Administració es reunirà com a mínim necessàriament dins dels tres
mesos següents al tancament de l' exercici social, per a formular els comptes anuals,
l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats; d'altra banda, també es reunirà amb
un mes d'antelació al tancament de l'exercici per a l'elaboració del pressupost anual de
l'exercici següent.
Les sessions seran comunicades particularment a cada Conseller per mitjà d'un avís escrit del
Secretari en la manera en què aquest entengui més convenient, en el qual s'expressarà
succintament l'objecte de la reunió.
El Conseller que no assisteixi a una reunió podrà fer-se representar en ella per un altre
Conseller que concorri, mitjançant delegació conferida per escrit. La representació serà
especial per a cada reunió. Cada Conseller només podrà ostentar la delegació o
representació d'un altre membre del Consell.
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ARTICLE 25.- QUORUM D'ASSISTÈNCIA I VOTACIÓ.Per a que el Consell d'Administració quedi vàlidament constituït caldrà que concorrin
a la reunió, presents o representats, la majoria dels seus membres.
El Consell adoptarà els seus acords per majoria dels 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 una Comissió Executiva o en un o més Consellers Delegats, la designació
dels Consellers que hagin d'ocupar aquests càrrecs, requerirà per a la seva validesa el vot
favorable de les dues terceres parts dels components del Consell i no produirà cap efecte
fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
Sempre que es trobin reunits tots els Consellers i decideixin constituir-se en Consell, podrà
celebrar-se la sessió sense necessitat de prèvia convocatòria.
Les votacions s'efectuaran de viva veu o a mà alçada i, excepcionalment, en la forma que, en
cada reunió, decideixin prèviament els Consellers.
Podran assistir a les reunions del Consell d’Administració els directors, gerents, apoderats,
tècnics i altres persones que segons el parer del President o del Vicepresident del Consell
hagin d'estar presents a la mateixa.

ARTICLE 26.- ACTES DEL CONSELL.Les discussions i acords del Consell es portaran a un Llibre d'Actes i seran signades pel
President o el Vicepresident que el substitueixi, si escau, i el Secretari. El contingut de l'acta
s'ha d'ajustar a les disposicions legals i reglamentàries vigents en cada moment.
L'acta es pot aprovar en la mateixa reunió del Consell, abans d'aixecar la sessió, o en la
següent reunió que se celebri.
Les certificacions dels acords del Consell d'Administració s'expediran pel Secretari amb el
vistiplau del President o, si escau, del Vicepresident que el substitueixi.
La formalització i instrument públic correspondrà a les persones que tinguin facultats per
certificar o a qui se li confereixin, d'acord amb els termes establerts en la Llei de Societats de
Capital.
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ARTICLE 27.- RESPONSABILITAT DELS CONSELLERS.Els Consellers respondran enfront la Societat, enfront els accionistes i enfront els
creditors socials del dany que causin per actes contraris a la Llei o als Estatuts o pels
realitzats sense la diligència amb la qual han d'ocupar el càrrec.

ARTICLE 28.- FACULTATS DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.Amb l'excepció de les facultats expressament reservades per la Llei, disposicions
vigents, o aquests Estatuts a les Juntes Generals d'Accionistes, el Consell d'Administració
està investit dels més amplis poders per a l'administració, gestió i direcció de la Societat i per
representar-la en judici o fora d'ell. La representació s'estendrà, en tot cas, a tots els actes
compresos en l'objecte social.
El Consell d'Administració podrà crear les comissions que entengui convenients per al bon
desenvolupament de la Societat, els components de les quals podran ostentar càrrecs
retribuïts o no retribuïts, essent el Consell d'Administració el que, si escau, ha de fixar
l'oportuna retribució i la seva forma.

ARTICLE 29.- DELEGACIONS I PODERS.El Consell d'Administració podrà delegar les seves facultats de representació que
siguin legalment i estatutàriament delegables, en una Comissió Executiva o en un Conseller
Delegat.
Podrà, així mateix, atorgar poders d'una manera temporal o permanent o per un cas o
negoci determinat a la persona de què es tracti, conferint l'oportú mandat especial.

ARTICLE 30.- COMISSIÓ DE SUPERVISIÓ INSTITUCIONAL.En el si de la Societat es crearà una Comissió de Supervisió Institucional formada pels
membres que designi el Consell d'Administració les funcions de la qual són les establertes en
el present article.
La Comissió de Supervisió Institucional establirà el seu propi règim de funcionament,
estructura i reunions les quals seran dutes a terme a les oficines del Club.
La seva missió serà la d'aconsellar o suggerir al Consell d'Administració, mitjançant informes
o suggeriments no vinculants, actuacions a efectuar per al millor desenvolupament de la
Societat.
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Els membres d'aquesta Comissió disposaran de les mateixes atencions de protocol (no
remuneració) que les que s'estableixen per als Consellers en l'article següent.

ARTICLE 31.- REMUNERACIÓ DELS CONSELLERS.
La remuneració dels Consellers consistirà en una assignació fixa i en dietes
d'assistència a les reunions del Consell d'Administració i/o de les Comissions, cas d’haver-hi.
L'import màxim de la remuneració anual del conjunt dels consellers, en la seva condició de
tals, serà aprovat per la Junta General, i romandrà vigent fins que aquesta no acordi la seva
modificació.
Llevat que la Junta General determini una altra cosa, la distribució de la retribució entre els
diferents consellers s'establirà per decisió del Consell d'Administració, que haurà de prendre
en consideració les funcions i responsabilitats atribuïdes a cada Conseller i la dedicació a la
gestió de la Societat.
La remuneració dels consellers haurà en tot cas guardar una proporció raonable amb la
importància de la societat, la situació econòmica que tingués en cada moment i els
estàndards de mercat d'empreses comparables. El sistema de remuneració establert haurà
d'estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat a llarg termini de la Societat i
incorporar les cauteles necessàries per evitar l'assumpció excessiva de riscos i la recompensa
de resultats desfavorables. No obstant l'anterior, el Consell d'Administració pot acordar
establir o modificar qualsevol classe de contracte que reguli la relació de prestació de serveis
o d'obra entre la societat i un o diversos dels seus consellers.
Addicionalment, els Consellers gaudiran les atencions pròpies de protocol que acordi en
cada moment el Consell d’Administració.

CAPÍTOL III
DISCIPLINA ESPORTIVA I RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 32.- ÀMBIT DE LA DISCIPLINA ESPORTIVA.L'àmbit de la disciplina esportiva, quan es tracti de competicions o activitats d'àmbit
estatal i, si escau, internacional, s'estén a les infraccions de les regles del joc o competició i
normes generals esportives tipificades en aquests Estatuts, en la Llei de l' esport i en les
disposicions que la desenvolupin.
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Són infraccions a les regles del joc o competició les accions o omissions que, durant el curs
del joc o competició vulnerin, impedeixin o pertorbin el seu normal desenvolupament.
Són infraccions a les normes generals esportives les altres accions o omissions que siguin
contràries al que disposen les dites normes.

ARTICLE 33.- POTESTAT DISCIPLINÀRIA.La potestat disciplinària atribuïda a la Societat per l'article 74 de la Llei 10/1990 de
l'Esport, li confereix, en funció a la seva competència, la facultat d'investigar i, si escau,
sancionar o corregir a les persones o entitats sotmeses a la disciplina esportiva.
Aquesta potestat disciplinària s’aplicarà especialment en la prevenció i persecució de totes
aquelles actituds contràries al que disposa l’article 5 apartat 5.-) dels presents Estatuts i
d’aquelles altres que perjudiquin o atemptin la imatge de la Societat.

ARTICLE 34.- EXERCICI DE LA POTESTAT DISCIPLINÀRIA.L'exercici de la potestat disciplinària es durà a terme pel Consell d'Administració o el
Conseller o Comissió que aquest designi i recaurà sobres els accionistes i abonats,
esportistes, tècnics, directius o consellers. Els procediments disciplinaris de tramitació i
imposició, si escau, de sancions així com el sistema de recursos contra les sancions
imposades, es determinaran mitjançant un reglament intern.

ARTICLE 35.- INFRACCIONS: CLASSIFICACIÓ.Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Reglamentàriament es
determinaran els principis i criteris per a la diferenciació entre el caràcter lleu, greu i molt
greu de les infraccions.

ARTICLE 36.- INFRACCIONS MOLT GREUS.No obstant el que disposa l'article anterior, es consideraran, en tot cas, com a
infraccions molt greus a les regles del joc o competició o a les normes esportives generals,
les següents:
a) Els abusos d'autoritat.
b) L’incompliment de sancions imposades.
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c) Les actuacions dirigides a predeterminar mitjançant preu, intimidació o simples
acords, el resultat d'una prova o competició.
d) La promoció, incitació, consum o utilització de pràctiques prohibides a què es
refereix l'article 56 de la Llei de l'Esport, així com la negativa a sotmetre als controls exigits
pels òrgans i persones competents, o qualsevol acció i omissió que impedeixi o pertorbi la
correcta realització d'aquests controls.
e) Els comportaments, activitats i gestos antiesportius i agressius de jugadors, quan
es dirigeixin a l'àrbitre, a altres jugadors o al públic, així com les declaracions públiques de
directius, tècnics, àrbitres i esportistes o socis que incitin els seus equips o els espectadors a
la violència.
f) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives
nacionals.
g) La participació en competicions organitzades per països que promoguin la
discriminació racial, o amb esportistes que representin els mateixos.
A més de les enumerades anteriorment, són infraccions molt greus dels Clubs esportius
professionals i, si s'escau, dels seus administradors o directius:
1.- L'incompliment dels acords de tipus econòmic de la lliga professional
corresponent.
2.- L'incompliment dels deures o compromisos adquirits amb l'Administració o amb
els esportistes.
3.- L'incompliment dels règims de responsabilitat dels membres de les juntes
directives.

ARTICLE 37.- INFRACCIONS GREUS.Seran, en tot cas, infraccions greus:
a) L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades dels òrgans esportius
competents.
b) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o decor esportius.
c) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat
o funció esportiva desenvolupada.
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ARTICLE 38.- INFRACCIONS LLEUS.Es consideraran infraccions de caràcter lleu les conductes clarament contràries a les
normes esportives, que no estiguin incurses en la qualificació de molt greus o greus.

ARTICLE 39.- SANCIONS.Les sancions aplicades a cadascuna de les infraccions seran proporcionals al caràcter
d'aquestes, establint reglamentàriament juntament amb les circumstàncies eximents,
atenuants, i agreujants de la responsabilitat de l'infractor i els requisits d'extinció d'aquesta
última, un adequat sistema de sancions, així com, si escau, els criteris per a la graduació de
les mateixes.

TÍTOL IV
EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

ARTICLE 40.- EXERCICI SOCIAL.L'exercici començarà l'1 de juliol de cada any i acabarà el 30 de juny següent.

ARTICLE 41.- COMPTES ANUALS.Dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici, el Consell d'Administració
ha de formular els comptes anuals de l'exercici, amb el Balanç, el Compte de Pèrdues i
Guanys i la Memòria, l'Informe de Gestió explicatiu de la situació econòmica de la Societat i
del curs dels seus negocis i la proposta d'aplicació del resultat. Els Comptes Anuals i l'Informe
de Gestió han de ser signats per tots els Consellers. Si falta la signatura d' algun d'ells,
s'assenyalarà en cada un dels documents en que falti, amb expressa indicació de la causa.
Els Comptes Anuals i l'Informe de Gestió, llevat que la Societat presenti balanç abreujat,
hauran de ser revisades pels auditors de comptes, els quals disposaran com a mínim d'un
termini d'un mes per emetre el seu informe, proposant l'aprovació o formulant les seves
reserves.
Els documents assenyalats en el paràgraf primer, juntament amb l'informe dels auditors
s'han de sotmetre a la consideració i aprovació de la Junta General d'accionistes, després
d'haver tingut aquests a la seva disposició en el domicili social, per a la seva informació i
16

obtenció d'exemplars de aquesta documentació a partir de la convocatòria de la Junta
General i fins a la data per a la seva celebració.

ARTICLE 42.- ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST.La Junta General, per acord ordinari, haurà d'aprovar anualment el pressupost de la
Societat.
A la Junta General que hagi d'aprovar el pressupost es presentarà, el projecte de pressupost
que se sotmetrà a aprovació.

ARTICLE 43.- APLICACIÓ DE RESULTATS.Del producte de l'exercici s'han de deduir totes les despeses de personal,
administració, càrregues financeres, les amortitzacions que procedeixin, l'Impost sobre
Societats, altres tributs i totes les despeses que siguin necessaris per a l'obtenció dels
ingressos, d'acord amb el que disposa l'article 273 de la Llei de Societats de Capital.
El romanent constituirà el benefici líquid social, que serà aplicat en la forma que determini la
Junta General o segons procedeixi d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

TÍTOL V
EMISSIÓ D'OBLIGACIONS

ARTICLE 44.- EMISSIÓ D'OBLIGACIONS.Mitjançant acord de la Junta General, adoptat amb els requisits exigits pels presents
Estatuts i la legislació aplicable, podran emetre’s per la Societat obligacions i altres títols
similars, de qualsevol mena, nominatius, al portador, simples, convertibles o garantits, amb
subjecció als preceptes reguladors de la matèria.
Les obligacions convertibles sempre seran nominatives.

TÍTOL VI
DISSOLUCIÓ, LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ DE LA SOCIETAT
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ARTICLE 45.- DISSOLUCIÓ.La Societat es dissoldrà per qualsevol de les causes establertes en l'article 363 de la
Llei de Societats de Capital i per qualsevol altra prevista en la Llei de l'Esport i disposicions
reglamentàries.

ARTICLE 46.- LIQUIDACIÓ.Dissolta la Societat, s'afegirà a la seva denominació l'expressió "en liquidació",
cessaran en els seus càrrecs dels Consellers i la Junta General d'Accionistes nomenarà un
nombre imparell de liquidadors, que assumiran les funcions que determina l'article 375 de la
Llei de Societats de Capital.

ARTICLE 47.- EXTINCIÓ.Realitzat l'actiu, cancel·lat o assegurat el passiu, acabades les operacions en curs,
formalitzat pels liquidadors el Balanç final de la liquidació, serà aquest sotmès a la
consideració i sanció de la Junta General d'Accionistes i, un cop aprovat, el líquid resultant es
distribuirà entre les accions en la forma prevista per l'article 392.1 de la Llei de Societats de
Capital, deixant així liquidada i extingida la Societat, cancel·lant-se la seva inscripció al
Registre Mercantil.
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