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MINISTERI

D’EDUCACIÓ I CULTURA

15686 REIAL DECRET 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives.
(«BOE» 170, de 17-7-1999, i «BOE» 174, de
22-7-1999.)

L’article 109 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre,
de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
fa una nova redacció de determinats preceptes de la
Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, especialment
d’aquells que regulen el règim jurídic de les societats
anònimes esportives. La modificació legislativa operada
ha tingut per finalitat bàsica aproximar el règim jurídic
de les societats anònimes esportives al de la resta d’en-
titats que adopten aquesta forma societària, i permet
una futura cotització de les seves accions a les borses
de valors i, simultàniament, permet d’establir un sistema
de control administratiu sobre l’accionariat i la comp-
tabilitat d’aquestes societats, amb la finalitat de vetllar
per la puresa de la competició i protegir els interessos
públics i dels inversors potencials.

Els preceptes modificats contenen diverses remis-
sions a normes de rang reglamentari, especialment per
desenvolupar els termes en què s’han de comunicar les
transmissions de participacions significatives de l’accio-
nariat de les societats anònimes esportives, així com la
freqüència i l’abast de la informació periòdica de caràcter
comptable que les dites societats han de remetre al Con-
sell Superior d’Esports. Aquesta és, en conseqüència, la
finalitat bàsica d’aquest Reial decret, encara que també
s’hi han introduït petites modificacions amb la finalitat
de millorar la redacció d’alguns preceptes. Des de la pers-
pectiva de la tècnica legislativa, s’ha optat per integrar
en un sol text tota la regulació reglamentària que fins
ara estava recollida en el Reial decret 1084/1991, de 5
de juliol, que al seu torn havia estat modificat pels reials
decrets 449/1995, de 24 de març, i 1846/1996, de 26
de juliol, utilitzant la tècnica de transcriure la literalitat
dels preceptes de la Llei habilitadora, compaginats amb
les autèntiques normes de desplegament reglamentari.

Les novetats fonamentals estan recollides en els capí-
tols II, III i IV, que regulen, respectivament, el règim de
participacions significatives, les limitacions a l’adquisició
d’accions i les normes comptables i d’informació periò-
dica de les societats anònimes esportives. El règim de
participacions significatives és similar a l’existent en
altres sectors econòmics com entitats de crèdit, entitats
asseguradores, societats que cotitzen a les borses de
valors, etc., i s’atribueixen competències al Consell Supe-
rior d’Esports per examinar el llibre registre d’accions
nominatives i per a la inscripció de les participacions
significatives en el Registre corresponent. Pel que fa a
les limitacions a l’adquisició d’accions, es regula el sis-
tema d’autorització administrativa que s’ha d’obtenir per
adquirir una participació superior al 25 per 100 en el
capital d’una societat anònima esportiva, així com les
prohibicions concretes que tenen per objecte impedir
que una mateixa persona física o jurídica pugui controlar
directament o indirecta dues o més societats anònimes
esportives o exercir-hi una influència notable. Finalment,
els preceptes dedicats a les normes comptables i d’in-
formació periòdica tenen per objecte establir les par-
ticularitats de la comptabilitat d’aquestes societats, sens
perjudici que el Ministeri d’Economia i Hisenda dicti les
normes d’adaptació al Pla general de comptabilitat, i
regular la informació anual i semestral que les societats
han de remetre al Consell Superior d’Esports de manera

anàloga a les obligacions que hi ha en altres sectors
econòmics.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació
i Cultura, amb l’aprovació del ministre d’Administracions
Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del
dia 16 de juliol de 1999,

D I S P O S O :

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Societats anònimes esportives.

1. Els clubs, o els seus equips professionals, que par-
ticipin en competicions esportives oficials de caràcter pro-
fessional i àmbit estatal han de tenir la forma de societat
anònima esportiva en els termes i en els casos que esta-
bleixen la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport,
les disposicions transitòries del Reial decret 1084/1991,
de 5 de juliol, i aquest Reial decret.

2. En la denominació social d’aquestes societats
s’inclou l’abreviatura SAD.

3. Les societats anònimes esportives només poden
participar en competicions oficials professionals d’una
sola modalitat esportiva.

Article 2. Objecte social.

1. Les societats anònimes esportives tenen com a
objecte social la participació en competicions esportives
de caràcter professional i, si s’escau, la promoció i el
desenvolupament d’activitats esportives, així com altres
activitats relacionades amb la dita pràctica o que se’n
derivin.

2. Les societats anònimes esportives han d’establir
en els Estatuts el seu objecte social, dins del marc que
expressa l’apartat anterior.

3. Únicament es poden constituir societats anòni-
mes esportives quan el seu objecte social principal resulti
legalment possible a Espanya, perquè hi ha competició
professional en aquesta modalitat esportiva.

Article 3. Capital mínim.

1. El capital mínim de les societats anònimes espor-
tives en cap cas no pot ser inferior al que estableix la
Llei de societats anònimes.

2. Aquells clubs que per accedir a una competició
oficial de caràcter professional s’hagin de transformar
en societat anònima esportiva han de cursar la so�icitud
de fixació del seu capital mínim dins dels tres mesos
següents a la data de la seva inscripció a la lliga pro-
fessional corresponent.

El capital social mínim es fixa mitjançant l’addició
de dos sumands:

a) El primer es determina calculant el 25 per 100
de la mitjana de les despeses fetes, incloses amortit-
zacions, pels clubs i les societats anònimes esportives
que participin en la competició respectiva. Les dades
necessàries per fer aquest càlcul s’agafen dels comptes
de pèrdues i guanys auditats i remesos al Consell Supe-
rior d’Esports corresponents a la temporada anterior a
aquella en què s’efectua la so�icitud. Aquestes dades
s’ajusten en funció de l’informe d’auditoria, i el Consell
Superior d’Esports ha de fer públic el càlcul obtingut
anualment, amb l’informe previ de la lliga professional
corresponent.



Suplement núm. 11 Dissabte 24 juliol 1999 971

b) El segon sumand es determina en funció dels
saldos patrimonials nets negatius que, si s’escau, pre-
senti el balanç a què es refereix el paràgraf b) de l’a-
partat 5 d’aquest article, ajustat en funció de l’informe
d’auditoria.

c) Quan el primer sumand sigui inferior al segon,
el capital social mínim es fixa en el doble del segon.

3. Els mateixos criteris que estableix l’apartat ante-
rior són aplicables per fixar el capital social mínim en
aquells clubs que accedeixin a una competició oficial
de caràcter professional i ja tenien la forma de societat
anònima esportiva.

Aquests criteris no són aplicables a aquells clubs que,
tenint la forma de societat anònima esportiva i participant
en competicions oficials de caràcter professional, baixin
a categoria no professional i tornin a pujar a categoria
professional, sempre que el seu balanç, ajustat en funció
de l’informe d’auditoria, doni un saldo patrimonial net
positiu i no hagin estat més de dues temporades en
categoria no professional. Si, fins i tot sent positiu el
saldo patrimonial, la societat incorre en causa de dis-
solució per aplicació del que disposa l’article 260.4 de
la Llei de societats anònimes, la Comissió Mixta a què
es refereix la disposició transitòria primera, apartat 2,
de la Llei de l’esport, ha de fixar la xifra en què ha de
ser augmentat el capital social per restablir l’equilibri
entre el capital i el patrimoni.

4. Els mateixos criteris establerts en els apartats
anteriors són aplicables a aquelles altres modalitats
esportives i a aquelles competicions professionals que
en el futur puguin ser reconegudes i qualificades per
la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports, la
qual, per a la fixació dels capitals socials mínims corres-
ponents, pot alterar el percentatge sobre la mitjana de
despeses fetes, i fixar-lo entre un 15 per 100 i un 50
per 100 de les dites despeses.

5. El club interessat ha de dirigir un escrit a la Comis-
sió Mixta que estableix la disposició transitòria primera
de la Llei de l’esport en què so�iciti la fixació de capital
social mínim. A l’escrit esmentat, que ha de recollir la
xifra de saldo patrimonial net que el club estima en funció
de l’informe d’auditoria, s’hi han d’adjuntar els docu-
ments següents:

a) Els comptes anuals corresponents a la temporada
esportiva anterior i l’informe d’auditoria.

b) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la
memòria referits a l’últim trimestre natural anterior i l’in-
forme d’auditoria.

c) Certificació de l’acord de transformació o ads-
cripció adoptat per la seva assemblea general.

d) Memòria del procés de transformació o adscrip-
ció que pretén efectuar.

En els supòsits que preveu l’apartat 3 d’aquest mateix
article, els documents que s’han d’adjuntar són els que
preveuen els paràgrafs a) i b) precedents.

6. La Comissió Mixta ha de fixar el capital mínim
i notificar-ho en el termini de tres mesos. Si la Comissió
Mixta no notifica la seva decisió en el termini esmentat,
s’entén que el capital social mínim és el que resulta
de la suma del saldo patrimonial net proposat pel club,
si aquest és negatiu, i del sumand a què es refereix
l’apartat 2, a) d’aquest article. Si el saldo patrimonial
és positiu, s’entén que el capital social mínim és
de 10.000.000 de pessetes més el sumand de l’esmen-
tat apartat 2, a).

En cas que la documentació presentada no permeti
de calcular amb un marge de seguretat raonable el saldo
patrimonial net del club que presenta la so�icitud, la
Comissió Mixta ha de dictar una resolució que denegui

la fixació de capital social mínim a efectes de trans-
formació.

7. El club ha d’atorgar escriptura pública de cons-
titució de societat anònima esportiva i ha de so�icitar-ne
la inscripció en el Registre d’associacions esportives del
Consell Superior d’Esports en un termini no superior a
sis mesos des de la notificació de l’acord de la Comissió
Mixta que fixi el capital social mínim, tot això abans
de la inscripció corresponent en el Registre mercantil.

Els clubs que accedeixin a una competició profes-
sional i ja tenien la forma de societat anònima esportiva
han d’ajustar, si s’escau, el capital social en un termini
no superior a sis mesos des de la notificació de l’acord
de la Comissió Mixta pel qual es fixi el seu capital social
mínim.

8. El capital de les societats anònimes esportives
no pot ser inferior al 50 per 100 de l’establert en el
moment de la transformació o, si s’escau, el fixat per
accedir a la competició professional, sens perjudici del
que estableix la Llei de societats anònimes.

Article 4. Constitució.

1. Les societats anònimes esportives es poden cons-
tituir en un sol acte per conveni entre els fundadors,
o en forma successiva per subscripció pública de les
accions, amb independència del procediment de trans-
formació i d’adscripció previst a la Llei de l’esport.

2. Aquelles societats anònimes esportives que pro-
vinguin de la transformació d’un club esportiu conserven
la personalitat jurídica sota la nova forma societària.

Article 5. Inscripció.

1. Les societats anònimes esportives s’han d’inscriu-
re, d’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei de
l’esport, en el Registre d’associacions esportives corres-
ponents i a la Federació respectiva. La certificació d’ins-
cripció expedida pel Registre d’associacions esportives
ha d’acompanyar la so�icitud d’inscripció d’aquestes en
el Registre mercantil.

2. Als efectes d’inscripció en el Registre d’associa-
cions esportives, els fundadors o, si s’escau, la Junta
Directiva del club transformat han de presentar còpia
autoritzada de l’escriptura de constitució, acompanyada
d’una instància amb les dades d’identificació, en el Con-
sell Superior d’Esports. Des d’aquell moment queda
interromput el termini de dos mesos a què es refereix
l’article 17.2 de la Llei de societats anònimes, i es torna
a computar el termini esmentat una vegada obtinguda
la inscripció en el Registre d’associacions esportives.

3. L’autorització de la inscripció i la seva formalit-
zació com a únic acte en el Registre d’Associacions
esportives correspon a la Comissió Directiva del Consell
Superior d’Esports. La Comissió Directiva ha de verificar
l’adequació del procés de transformació a l’ordenament
jurídic, als efectes de la seva inscripció en el Registre
d’associacions esportives.

4. La resolució de la Comissió Directiva del Consell
Superior d’Esports sobre la inscripció s’ha de dictar i
notificar en el termini de tres mesos. La resolució esmen-
tada posa fi a la via administrativa.

Article 6. Desemborsament i representació del capital.

1. El capital mínim de les societats anònimes espor-
tives s’ha de desemborsar totalment i mitjançant apor-
tacions dineràries.
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2. El capital de les societats anònimes esportives
està representat per accions nominatives. Les dites
accions es poden representar per mitjà de títols o per
anotacions en compte, si bé, en cas de ser admeses
a negociació en alguna borsa de valors, han d’estar repre-
sentades per mitjà d’anotacions en compte.

Article 7. Avantatges dels fundadors.

Sigui quin sigui el procediment de constitució, els
fundadors i promotors de les societats anònimes espor-
tives no es poden reservar avantatges o remuneracions
de cap tipus, tret de les mencions honorífiques que la
societat anònima esportiva acordi atorgar-los.

Article 8. Estatuts socials.

L’escriptura de constitució i els Estatuts de les socie-
tats anònimes esportives han de recollir, a més a més
de les expressions obligatòries esmentades en la legis-
lació de societats anònimes, els punts següents:

a) La denominació de la societat anònima esportiva,
que, per a les provinents de la transformació de clubs
o de l’adscripció del seu equip professional, és la mateixa
que tenien, afegint-hi l’expressió «societat anònima
esportiva».

b) La data de tancament de l’exercici social, que
necessàriament s’ha de fixar d’acord amb el calendari
establert per la lliga professional corresponent, que, lle-
vat que estableixi una altra cosa, és el 30 de juny de
cada any.

c) A més a més, es poden incloure en l’escriptura
tots els pactes lícits i les condicions especials que els
fundadors considerin convenients establir, sempre que
no s’oposin al que disposen la Llei de l’esport i la legis-
lació general sobre societats anònimes, aquesta dispo-
sició i les seves disposicions complementàries.

d) Identificació dels socis fundadors i aportacions
de cada soci.

Article 9. Cotització en borses de valors.

1. Les societats anònimes esportives poden so�i-
citar l’admissió a negociació de les seves accions a les
borses de valors a partir de l’1 de gener de 2002. L’ad-
missió comporta la submissió de les societats anònimes
esportives a la normativa del mercat de valors aplicable
a les entitats emissores de valors admeses a borsa.

2. Únicament es poden admetre a negociació les
accions d’aquelles societats que abans de la so�icitud
hagin complert les obligacions establertes a la Llei de
l’esport i que no hagin estat sancionades per alguna
de les infraccions previstes a l’article 76.6 de la Llei
esmentada.

3. En relació amb les societats anònimes esportives
les accions de les quals hagin estat admeses a cotització
en alguna borsa de valors, la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors pot exigir que es duguin a terme les audi-
tories complementàries que estimi necessàries en els
termes que estableix l’article 26.3 de la Llei de l’esport.

CAPÍTOL II

Participacions significatives

Article 10. Concepte i comunicació de participacions
significatives.

1. Qualsevol persona física o jurídica que adquireixi
o alieni una participació significativa en una societat anò-
nima esportiva ha de comunicar al Consell Superior d’Es-

ports el nombre i el valor nominal de les accions, el
termini i les condicions de l’adquisició o alienació en
els termes previstos en aquest precepte.

2. S’entén per participació significativa en una socie-
tat anònima esportiva aquella que comprengui accions
o altres valors que s’hi puguin convertir o que puguin
donar dret directament o indirecta a la seva adquisició
o subscripció de manera que l’adquirent passi o deixi
de tenir, juntament amb els que ja posseeixi, una par-
ticipació en el capital de la societat igual o múltiple del
5 per 100.

3. Les opcions sobre les accions i els valors a què
es refereix l’apartat anterior també s’inclouen en el càlcul
de les participacions significatives.

Article 11. Abast de l’adquisició o alienació.

1. Als efectes d’aquest capítol, es consideren adqui-
sicions o alienacions les que tinguin lloc tant per títol
de compravenda, com les que es produeixin en virtut
de qualsevol altre títol onerós o lucratiu, amb indepen-
dència de la manera en què s’instrumentin.

S’assimila a l’adquisició d’accions la subscripció d’a-
cords o convenis amb altres accionistes en virtut dels
quals les parts quedin obligades a adoptar, mitjançant
un exercici concertat dels drets de vot de què disposin,
una política comuna duradora pel que fa a la gestió de
la societat. La ruptura o modificació dels esmentats
acords o convenis també ha de ser objecte de comu-
nicació.

2. En les adquisicions o transmissions d’abast limi-
tat, té la consideració de titular qui tingui la titularitat
dels drets de vot corresponents, sigui propietari, usu-
fructuari o creditor pignoratiu.

3. En el supòsit de copropietat d’accions, té la con-
sideració de titular la persona designada per exercir els
drets de vot, si és un dels copropietaris. En altre cas,
cal atenir-se a la participació de cadascun dels copro-
pietaris en la comunitat.

4. En el supòsit de subscripció dels acords o convenis
a què es refereix el paràgraf segon de l’apartat 1 anterior,
té la consideració de titular aquella part de les celebrants
que tingui prèviament més nombre de vots.

5. En tot cas, es reputen adquirides per una mateixa
persona física o jurídica:

a) Les accions o altres valors posseïts o adquirits
per les entitats pertanyents al seu mateix grup tal com
aquest es defineix a l’article 4 de la Llei 24/1988, de 28
de juliol, del mercat de valors.

b) Les accions o altres valors posseïts o adquirits
per les altres persones que actuïn en nom propi però
per compte d’aquella, de manera concertada o formant
amb ella una unitat de decisió.

S’entén, tret que hi hagi prova en contra, que actuen
per compte d’una persona jurídica o de manera con-
certada amb ella els membres del seu òrgan d’admi-
nistració.

En tot cas, es té en compte tant la titularitat dominical
de les accions i altres valors com els drets de vot de
què es gaudeixi en virtut de qualsevol títol.

c) Les accions o altres valors dels quals siguin titu-
lars els fills que tinguin sota la seva pàtria potestat o
el seu cònjuge, tret, en aquest últim cas, que formin
part del seu patrimoni privatiu.

Article 12. Comunicació de participacions significatives.

1. Les comunicacions de participacions significati-
ves, les ha d’efectuar:

a) En tot cas, l’adquirent o transmitent directe de
les accions o, si s’escau, tots dos, que amb la seva pròpia
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participació arribi als percentatges a què es refereix l’ar-
ticle 10.2 o baixi d’aquests, ja sigui una persona física
o jurídica, ja adquireixi o transmeti pel seu compte o
per compte d’altri.

b) L’entitat dominant d’un grup de societats en el
sentit de l’article 4 de la Llei 24/1988, que, en conjunt,
arribi als referits percentatges o baixi d’aquests.

c) La persona física que controli, en el sentit de l’ar-
ticle 4 de la Llei 24/1988, una o diverses entitats, si
sumant les participacions de què sigui directament titular
i les d’aquestes arriba als percentatges mencionats o
baixa dels dits percentatges.

d) La persona física o jurídica que, en supòsits dife-
rents dels que preveuen els paràgrafs anteriors, hagi
adquirit o transmès a través d’una persona interposada
i hagi arribat als percentatges referits o n’hagi baixat.

A aquests efectes, es considera una persona inter-
posada qualsevol persona que, en nom propi, adquireixi,
transmeti o posseeixi els valors per compte de l’obligat
a fer la comunicació. En qualsevol cas, es presumeix
que és una persona interposada aquella a qui l’obligat
a fer la comunicació deixi totalment o parcial a cobert
dels riscos inherents a les adquisicions o transmissions
o a la possessió dels valors.

e) Quan l’adquirent o el transmitent no tingui per-
sonalitat jurídica o capacitat d’obrar, està obligat a fer
la comunicació la societat gestora o qui tingui la repre-
sentació o administració del seu patrimoni.

2. Les persones físiques obligades a comunicar han
d’incloure en la comunicació les adquisicions, transmis-
sions o participacions dels fills que tinguin sota la seva
pàtria potestat i les dels seus cònjuges, llevat que, en
aquest últim cas, les accions formin part del patrimoni
privatiu del cònjuge.

Article 13. Procediment de la comunicació.

1. Les comunicacions de participacions significati-
ves s’han d’efectuar mitjançant un escrit, degudament
firmat, i han de contenir, en tot cas:

a) La identificació de l’adquirent, transmitent o titu-
lar de la participació significativa, així com del firmant
de la comunicació. En cas que l’adquisició o la trans-
missió s’efectuï a través de societats controlades o d’al-
tres persones, s’han d’identificar els qui hi apareixen com
a adquirents, transmitents o titulars directes de les
accions. Quan la comunicació, l’efectuï qui adquireixi o
transmeti per compte d’un altre, s’hi ha d’indicar aquesta
circumstància.

b) La identificació de la societat anònima esportiva
en el capital de la qual s’adquireix, es transmet o es
posseeix una participació significativa i de les accions
o valors objecte de l’operació.

c) La identificació de les adquisicions o transmis-
sions i del percentatge posseït o que quedi en poder
de l’obligat després de l’adquisició o la transmissió.

d) La identificació de les persones, físiques o jurí-
diques, amb qui s’hagi signat un acord o un conveni
com a conseqüència del qual es produeixi la circums-
tància objecte de comunicació, amb indicació de la par-
ticipació concreta de cada intervinent i altres elements
essencials d’aquest.

2. Les comunicacions de participacions significati-
ves s’han de fer dins dels set dies hàbils següents a
la data del contracte. Tractant-se d’adquisicions o alie-
nacions efectuades en virtut d’un títol no contractual,
el còmput s’ha de fer a partir de la data en què es pro-
dueixi l’efecte transmissiu.

Article 14. Participacions significatives de societats
cotitzades.

1. L’adquisició o alienació de participacions signi-
ficatives en una societat anònima esportiva les accions
de la qual estiguin admeses a cotització en una borsa
de valors s’han de notificar a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, d’acord amb el que preveu la legislació
del mercat de valors. Una vegada rebuda la comunicació,
la Comissió Nacional del Mercat de Valors n’ha de tras-
lladar una còpia al Consell Superior d’Esports en el ter-
mini de deu dies.

2. La comunicació a la Comissió Nacional del Mer-
cat de Valors relleva l’obligat del deure d’informar direc-
tament el Consell Superior d’Esports.

Article 15. Registre de participacions significatives.

1. El Registre de participacions significatives en
societats anònimes esportives, que té caràcter públic,
es constitueix administrativament com a Secció Quarta
del Registre d’associacions esportives.

2. El Consell Superior d’Esports inscriu en el Registre
esmentat l’adquisició o alienació de participacions sig-
nificatives en societats anònimes esportives.

CAPÍTOL III

Limitacions a l’adquisició d’accions

Article 16. Autorització per a l’adquisició d’accions.

1. Qualsevol persona física o jurídica que pretengui
adquirir accions d’una societat anònima esportiva o
valors que puguin donar dret directament o indirecta
a la seva subscripció o adquisició de manera que, units
als que posseeix, passi a detenir una participació en el
total dels drets de vot de la societat igual o superior
al 25 per 100, ha d’obtenir autorització prèvia del Consell
Superior d’Esports.

La so�icitud d’autorització s’ha de cursar mitjançant
un escrit, degudament firmat, i ha de contenir en tot cas:

a) La identificació de l’adquirent i del transmitent.
En cas que l’adquisició o la transmissió s’efectuï a través
de societats controlades o d’altres persones, s’ha d’i-
dentificar els qui hi apareixen com a adquirents, trans-
mitents o titulars directes de les accions. Quan la so�i-
citud, la cursi qui adquireixi per compte d’un altre, s’hi
ha d’indicar aquesta circumstància.

b) La identificació de la societat anònima esportiva
en el capital de la qual es projecta adquirir i les accions
o els valors objecte de l’adquisició.

c) La identificació de les adquisicions o transmis-
sions i del percentatge posseït o que quedi en poder
del so�icitant després de l’adquisició.

d) La identificació de les persones, físiques o jurí-
diques, amb qui es projecti subscriure un acord o conveni
com a conseqüència del qual es produeixi la circums-
tància objecte de l’autorització, amb indicació de la par-
ticipació concreta de cada intervinent i altres elements
essencials d’aquest.

2. El Consell Superior d’Esports denega, mitjançant
resolució motivada, l’autorització en els supòsits que
assenyala l’article següent i quan l’adquisició pugui adul-
terar, desvirtuar o alterar el desenvolupament normal
de la competició professional en què la societat participi.

Si no es notifica la resolució en el termini de tres
mesos, s’entén concedida l’autorització.

3. Als efectes que preveu aquest article, es con-
sideren posseïdes o adquirides per una mateixa persona,
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física o jurídica, les accions o altres valors a què es refe-
reix l’article 11.

4. L’autorització o denegació de l’autorització a què
es refereix aquest article s’ha de fer constar en el Registre
de participacions significatives.

Article 17. Prohibicions d’adquisició d’accions.

1. Les societats anònimes esportives i els clubs que
participin en competicions professionals d’àmbit estatal
no poden participar directament o indirecta en el capital
d’una altra societat anònima esportiva que prengui part
en la mateixa competició professional o que, essent dife-
rent, pertanyi a la mateixa modalitat esportiva.

2. Cap persona física o jurídica que, directament
o indirecta, tingui una participació en els drets de vot
en una societat anònima esportiva igual o superior al
5 per 100 pot detenir directament o indirecta una par-
ticipació igual o superior al 5 per 100 esmentat en una
altra societat anònima esportiva que participi en la
mateixa competició professional o que, essent diferent,
pertanyi a la mateixa modalitat esportiva.

3. L’adquisició d’accions d’una societat anònima
esportiva o de valors que donin dret a la seva subscripció
o adquisició feta en contravenció del que disposen els
tres primers apartats de l’article 23 de la Llei de l’esport
és nu�a de ple dret.

Article 18. Informació sobre la composició de l’accio-
nariat.

1. Les societats anònimes esportives, sigui quina
sigui la forma de la seva fundació, han de remetre semes-
tralment al Consell Superior d’Esports i a la Lliga Pro-
fessional una certificació global dels moviments regis-
trats en el seu llibre registre d’accions nominatives, amb
indicació del nombre d’accions que han estat objecte
de transmissió o gravamen i identificació dels seus trans-
mitents i adquirents.

2. En cas que les accions estiguin representades
per mitjà d’anotacions en compte, les societats anònimes
esportives han de recaptar semestralment de les entitats
encarregades de la tenidoria dels registres corresponents
la informació a què es refereix l’apartat anterior per a
la immediata remissió al Consell Superior d’Esports. Les
entitats esmentades estan obligades a facilitar aquesta
informació d’acord amb el que preveu l’apartat 6 de
la disposició addicional primera de la Llei de societats
anònimes.

3. Les societats anònimes esportives han de per-
metre l’examen del llibre registre d’accions nominatives
i han d’atendre totes les so�icituds d’informació que els
cursi el Consell Superior d’Esports en relació amb la titu-
laritat de les seves accions. La mateixa obligació s’estén
a les entitats encarregades dels registres a què es refereix
l’apartat anterior.

CAPÍTOL IV

Normes comptables i informació periòdica

Article 19. Obligacions comptables.

1. Les societats anònimes esportives que comptin
amb diverses seccions esportives han de portar una
comptabilitat que permeti de diferenciar les operacions
referides a cadascuna d’elles amb independència de la
seva integració en els comptes anuals de la societat.

2. La comptabilitat de les societats anònimes espor-
tives es regeix per la normativa comptable establerta
en el Codi de comerç i la Llei de societats anònimes

i per les seves disposicions de desplegament. El Ministeri
d’Economia i Hisenda, a proposta de l’Institut de Comp-
tabilitat i Auditoria de Comptes, pot aprovar mitjançant
una ordre l’adaptació del Pla general de comptabilitat
a les societats anònimes esportives en què es consideren
les característiques i la naturalesa de les activitats desen-
volupades, i adequar-hi les normes i criteris de valoració,
així com l’estructura, la nomenclatura i la terminologia
dels comptes anuals.

3. En apartats específics de la memòria dels comp-
tes anuals s’ha de recollir, almenys, la informació
següent: sens perjudici de l’aplicació de l’article 200 de
la Llei de societats anònimes, cal especificar la distribució
de l’import net de les xifres de negocis corresponents
a les activitats pròpies de cada secció esportiva de la
societat, drets d’adquisició dels jugadors, inversions fetes
en insta�acions esportives, drets d’imatge dels jugadors
i aquells altres punts rellevants que estableixin les nor-
mes d’adaptació a què es refereix l’apartat anterior.

Article 20. Informació periòdica.

1. Les societats anònimes esportives han de reme-
tre al Consell Superior d’Esports la informació anual i
semestral prevista en aquest article.

2. La informació semestral es refereix al període
comprès entre l’inici de l’exercici i l’últim dia de cada
semestre natural, la formulen els administradors de la
societat i ha de ser remesa al Consell dins dels tres
mesos següents a la data de tancament del període.

Aquesta informació ha d’incloure, almenys, uns estats
intermedis de la societat dels indicats en la norma d’e-
laboració de comptes 12a «Estats financers intermedis»
continguda en la quarta part del Pla general de comp-
tabilitat aprovat pel Reial decret 1643/1990, de 20 de
desembre, i, si s’escau, un balanç de la societat i del
grup consolidat i el compte de pèrdues i guanys de la
societat i una memòria consolidats del grup de societats
referits a l’esmentat període; addicionalment, s’ha d’e-
laborar un informe en què constin les transaccions de
la societat amb els seus administradors, directius i accio-
nistes significatius.

3. La informació relativa a les transaccions entre
les societats anònimes esportives i els seus accionistes
significatius, els seus administradors i els seus directius,
a què es refereix l’apartat anterior, inclou informació
quantificada de les esmentades transaccions, així com
les de qualsevol altra persona que actuï per compte d’a-
quests. A aquests efectes, s’entén per transacció qual-
sevol transferència o intercanvi de recursos o obligacions
o oportunitat de negoci independentment que hi hagi
o no un preu per aquesta operació.

Aquesta informació s’ha de facilitar de manera afe-
gida d’acord amb la naturalesa de les transaccions efec-
tuades entre la societat i les persones que hi estan vin-
culades esmentades en el paràgraf anterior. No obstant
això, si alguna de les transaccions és molt significativa
per la seva quantia o transcendència per a l’adequada
comprensió dels estats financers de la societat, cal faci-
litar-hi informació individualitzada.

4. La informació anual a remetre al Consell Superior
d’Esports són els comptes anuals individuals i, si s’escau,
consolidats, incloent en ambdós casos l’informe de ges-
tió, la memòria i l’informe d’auditoria. Aquesta informació
s’ha d’enviar al Consell Superior d’Esports una vegada
firmat l’informe d’auditoria i, en tot cas, abans de la con-
vocatòria de la Junta General de la societat.

En cas que una vegada formulats els comptes anuals
i l’informe de gestió hi apareguin divergències respecte
a la informació semestral anteriorment remesa, els admi-
nistradors de la societat anònima esportiva han de comu-
nicar al Consell Superior d’Esports les modificacions que
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aquestes divergències haurien determinat en aquesta
informació semestral. La comunicació s’ha d’efectuar
dins dels deu dies hàbils següents a aquell en què els
administradors hagin formulat els comptes.

De la mateixa manera, si l’informe d’auditoria o l’in-
forme de gestió contenen excepcions o discrepàncies
pel que fa a la informació semestral anteriorment remesa,
corregida si s’escau en la comunicació evacuada d’acord
amb el que preveu el paràgraf anterior, s’han de comu-
nicar al Consell Superior d’Esports les modificacions que
aquestes excepcions o discrepàncies haurien determinat
en la informació semestral. La comunicació corresponent
s’ha de practicar dins dels deu dies hàbils següents a
aquell en què s’hagi emès l’informe d’auditoria.

5. Quan l’informe d’auditoria dels comptes anuals
contingui excepcions, quantificades o no, i quan l’opinió
de l’auditor sigui adversa o hagi estat denegada, les
societats anònimes esportives han de recollir dels seus
auditors un informe especial, que s’ha de remetre al Con-
sell Superior d’Esports amb la informació semestral
següent, i que ha de contenir, almenys, la informació
següent:

a) En el supòsit que hagin estat corregides o acla-
rides les excepcions formulades als comptes anuals de
l’últim exercici, s’ha de posar de manifest aquesta cir-
cumstància, així com la incidència que tenen les correc-
cions introduïdes amb aquest motiu sobre la informació
periòdica de l’exercici en curs.

b) En el supòsit que persisteixin les causes que van
donar lloc a l’opinió amb excepcions, incloses la dene-
gació d’opinió i l’opinió adversa, s’ha de fer constar
expressament la circumstància esmentada i, sempre que
sigui possible, els efectes que es derivarien d’haver efec-
tuat els ajustos necessaris en els comptes anuals o docu-
ments auditats perquè no figuressin a l’informe d’au-
ditoria les excepcions corresponents.

6. Les societats anònimes esportives les accions de
les quals estiguin admeses a cotització en una borsa
de valors han de complir les obligacions d’informació
periòdica que estableix la legislació del mercat de valors.
La Comissió Nacional del Mercat de Valors, una vegada
rebuda la informació pertinent, n’ha de remetre una còpia
al Consell Superior d’Esports en el termini de deu dies
i, en cas que l’informe de l’auditor no contingui una opinió
favorable, pot suspendre la cotització de les accions pel
temps que consideri necessari perquè la informació eco-
nòmica sigui coneguda pels agents que intervenen en
el mercat, i es garanteix la transparència en la formació
dels preus.

El ministre d’Economia i Hisenda, amb l’informe previ
de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i
de la Comissió Nacional del Mercat del Valors, regula
les especialitats que poden concórrer en relació amb
l’abast i la freqüència de la informació que les societats
anònimes esportives cotitzades en borsa han de fer públi-
ca i estableix els models o formularis relatius a la infor-
mació periòdica, així com les instruccions per emplenar
aquests formularis.

7. A més a més del que disposen els paràgrafs ante-
riors i la legislació aplicable a les societats anònimes,
el Consell Superior d’Esports, d’ofici o a petició de la
lliga professional corresponent, pot exigir la submissió
d’una societat anònima esportiva a una auditoria com-
plementària efectuada per auditors designats per ell amb
l’abast i el contingut que determini l’acord corresponent.
La societat anònima esportiva està obligada a co�aborar
amb l’auditor de comptes, facilitant-li tota la informació
que aquest li so�iciti, de conformitat amb el que estableix
l’article 3 de la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria
de comptes.

CAPÍTOL V

L’administració de la societat i altres aspectes

Article 21. Consell d’Administració.

1. L’òrgan d’administració de les societats anònimes
esportives és un Consell d’Administració compost pel
nombre de membres que determinin els Estatuts.

2. No poden formar part del Consell d’Administració:

a) Les persones que assenyalen la Llei de societats
anònimes i altres normes d’aplicació general.

b) Els qui els últims cinc anys hagin estat sancionats
per una infracció molt greu en matèria esportiva.

c) Els qui estiguin al servei de qualsevol Adminis-
tració pública o societat en el capital de la qual participi
alguna Administració pública sempre que les competèn-
cies de l’òrgan o unitat a què estiguin adscrits estiguin
relacionades amb la supervisió, la tutela i el control de
les societats anònimes esportives.

d) Els qui hi tinguin dret o hagin tingut en els dos
últims anys la condició d’alt càrrec de l’Administració
General de l’Estat i de les entitats de dret públic que
hi estan vinculades o en depenen, en els termes que
assenyala l’article 1.2 de la Llei 12/1995, d’11 de maig,
sempre que l’activitat pròpia del càrrec tingui relació amb
la de les societats anònimes esportives.

3. Els membres del Consell d’Administració i els qui
ostentin càrrecs directius en una societat anònima espor-
tiva no poden exercir cap càrrec en una altra societat
anònima esportiva que participi en la mateixa competició
professional o, essent diferent, pertanyi a la mateixa
modalitat esportiva.

Article 22. Crèdits subordinats.

Els crèdits per préstecs fets pels accionistes, conse-
llers i altres administradors d’una societat anònima espor-
tiva a favor d’aquesta tenen la consideració de subor-
dinats pel que fa als altres en què la societat figuri com
a deutora.

Article 23. Informació sobre modificació d’Estatuts
socials.

L’augment o la disminució del capital, la transforma-
ció, la fusió, l’escissió o la dissolució de la societat i,
en general, qualsevol modificació dels Estatuts socials,
han de ser comunicats pels administradors al Consell
Superior d’Esports i a la lliga professional corresponent,
així com el nomenament o la separació dels mateixos
administradors.

Article 24. Dret de tempteig i retracte sobre insta�a-
cions esportives.

1. En els casos d’alienació a títol onerós d’insta�a-
cions esportives, que siguin propietats de les societats
anònimes esportives, el dret de tempteig i el de retracte
legal, d’acord amb les disposicions de la Llei de l’esport,
corresponen a l’ajuntament del lloc on radiquin les ins-
ta�acions o, en cas que aquest no els exerciti, a la comu-
nitat autònoma respectiva, i subsidiàriament al Consell
Superior d’Esports, en els termes i les condicions que
estableix l’article 25 de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre,
de l’esport.

2. Quan s’atorgui l’escriptura pública d’alienació cal
acreditar documentalment que s’han efectuat les noti-
ficacions requerides en l’esmentat article de la Llei.
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Article 25. Règim sancionador.

1. L’incompliment dels deures que estableix aquest
Reial decret dóna lloc a la imposició de les sancions
que siguin procedents d’acord amb el que preveu l’ar-
ticle 79.4 i 5 de la Llei de l’esport i, si s’escau, el títol VIII
de la Llei del mercat de valors.

2. Quan uns mateixos fets impliquin una infracció
tipificada a la Llei de l’esport i a la Llei del mercat de
valors, s’ha d’aplicar aquesta última tant en la configu-
ració, qualificació i graduació de la infracció, com en
la quantia de la sanció i la competència per imposar-la.

3. El procediment sancionador s’ha d’ajustar al
que preveu el Reglament del procediment per a l’exer-
cici de la potestat sancionadora, aprovat pel Reial
decret 1398/1993, de 4 d’agost.

Disposició addicional primera. Pressupostos i compta-
bilitat dels clubs professionals.

1. El projecte de pressupost dels clubs a què es
refereixen les disposicions addicionals setena i vuitena
de la Llei de l’esport s’ha de presentar a l’Assemblea
acompanyat d’un informe emès per la lliga professional
en el termini de vint dies des que el club ho so�iciti,
i s’hi poden incloure les recomanacions complementàries
que la lliga professional consideri necessàries.

2. Si els clubs compten amb diverses seccions
esportives professionals i no professionals han de formar
un pressupost separat per a cada secció, que s’ha d’in-
tegrar en el pressupost general del club. Els pressupostos
de cada secció esportiva professional s’han d’acompa-
nyar d’un informe que emeti la lliga professional corres-
ponent. Així mateix, aquests clubs han de portar una
comptabilitat en què es faci menció especial i separada
per a cada una de les seccions, desglossant cada tipus
de despesa classificada per la seva naturalesa, així com
cada ingrés, els quals, a més a més, es poden desglossar
per competicions, amb independència de la seva con-
solidació d’acord amb el Pla general de comptabilitat.

3. Les juntes directives dels clubs necessiten l’au-
torització de l’Assemblea General, adoptada per la majo-
ria dels associats, per dur a terme actes que excedeixin
les previsions del pressupost de despeses aprovat en
matèria de plantilla esportiva dels equips professionals.

Disposició addicional segona. Avals dels clubs profes-
sionals.

1. L’obligació de prestació anual d’avals bancaris
per les juntes directives dels clubs a què es refereixen
les disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei
de l’esport s’inicia la temporada en què, al seu torn,
s’iniciï el funcionament sota la forma de societats anò-
nimes esportives de la resta dels clubs professionals que
participin en la mateixa competició.

2. Els avals han de ser dipositats per les juntes direc-
tives a favor del club i davant la lliga professional corres-
ponent.

3. L’import garantit per l’aval ha de ser, com a
mínim, un 15 per 100 de l’import del pressupost general
de despeses del club.

4. La fiança que han de prestar els membres de
la Junta Directiva es constitueix de manera que pugui
resultar exigible durant el termini dels tres mesos
següents a la celebració de l’Assemblea General que
aprovi els comptes corresponents de l’exercici avalat que
coincideixi amb aquell en què prenguin possessió. Els
administradors, mentre estiguin en la seva funció, han
de prestar avals successius per consolidar les possibles
responsabilitats derivades dels diferents exercicis de
manera que, així mateix, pugui resultar exigible durant
el mateix termini.

5. Els avals successius s’han d’ajustar, en la seva
quantia, una vegada conegut el resultat de les auditories
corresponents i aprovat el pressupost de despesa, i en
tot cas abans del començament de la competició esportiva.

Igualment, sempre que es produeixi una modificació
del pressupost, l’import de l’aval ha de ser actualitzat
en el termini de trenta dies següents a la seva aprovació.

6. En el supòsit que el club finalitzi la temporada
amb dèficit, la lliga professional corresponent ha d’exe-
cutar l’aval dipositat, llevat que es presti un nou aval
pel dèficit produït més el corresponent a la temporada
següent.

En cas d’execució de l’aval, aquesta es fa per una
quantia igual a la del dèficit aconseguit. La lliga pro-
fessional ha de posar el seu producte a disposició del
club, que únicament el pot utilitzar per cance�ar el dèficit
produït.

7. Els avals s’han d’actualitzar una vegada conegut
el resultat de les auditories corresponents i aprovat el
pressupost de despeses i, en tot cas, sempre abans del
començament de la competició esportiva. Igualment,
s’han d’actualitzar sempre que es produeixi una modi-
ficació del pressupost.

Disposició addicional tercera. Compensació d’avals.

La compensació d’avals a què es refereixen les dis-
posicions addicionals setena i vuitena de la Llei de l’es-
port es fa atenent les condicions i els supòsits següents:

1. La primera temporada que, d’acord amb el que
estableix la disposició anterior d’aquest Reial decret, s’i-
niciï l’obligació de dipositar avals, i per al supòsit d’a-
quelles juntes directives a la gestió continuada de les
quals siguin atribuïbles resultats econòmics positius des
de la temporada 1985-1986 o següents, la quantia de
l’aval s’obté per la diferència entre el 15 per 100 del
pressupost de despeses aprovat per l’Assemblea, en què
s’inclouen les despeses per amortitzacions i provisions,
i els referits resultats econòmics positius.

En el supòsit que aquests resultats siguin superiors
al 15 per 100 del pressupost de despeses referides,
no cal dipositar cap aval.

2. En el supòsit de les juntes directives que iniciïn
la seva gestió, aquestes han de dipositar un aval la quan-
tia del qual és el 15 per 100 del pressupost de despeses.

3. Per al càlcul de la quantia dels avals bancaris
que s’hagin de dipositar en els exercicis successius i
sempre amb la condició que el president de la Junta
Directiva hi sigui durant tot el mandat o que el seu suc-
cessor hagi estat membre de la Junta esmentada durant
el referit període, s’han de tenir en compte els resultats
econòmics positius o negatius acumulats fins a la data
corresponent per l’esmentada Junta Directiva.

En el supòsit que els resultats econòmics siguin posi-
tius, la quantia de l’aval s’obté per la diferència entre
el 15 per 100 del pressupost de despeses i la quantia
dels esmentats resultats positius acumulats.

En el supòsit que aquests resultats positius siguin
iguals o superiors al 15 per 100 del pressupost de des-
peses, no cal dipositar cap aval.

En el supòsit que els resultats siguin negatius, la quan-
tia de l’aval és la que s’obté de sumar a aquests resultats
negatius acumulats el 15 per 100 del pressupost de
despeses corresponents, llevat que la lliga professional
hagi executat l’aval, cas en què la quantia és del 15
per 100 del pressupost de despeses corresponents, més
l’import dels resultats negatius en la quantia no coberta
per l’aval executat, si s’escau.

4. Els avals han de ser executats, en els casos que
correspongui, per les lligues professionals al final del
període de cada mandat d’una Junta Directiva.
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Els avals han de ser executats per una quantia igual
a la dels resultats econòmics negatius acumulats durant
cada període de mandat.

En el supòsit que els resultats econòmics negatius
acumulats siguin superiors a la quantia de l’aval, els mem-
bres de les juntes directives han de respondre manco-
munadament de la resta dels resultats econòmics nega-
tius no coberts per l’aval esmentat, d’acord amb el que
estableix la disposició addicional setena de la Llei de
l’esport.

En el supòsit d’una Junta Directiva que renovi con-
secutivament el seu mandat i hagi obtingut en el període
o els períodes anteriors resultats econòmics positius acu-
mulats, als efectes de determinar la quantia de l’aval
anual corresponent, aquests s’han de descomptar del 15
per 100 del pressupost de despeses, d’acord amb els
criteris ja establerts anteriorment.

5. Als efectes anteriors, es consideren resultats eco-
nòmics positius o negatius les variacions positives o
negatives del patrimoni net comptable, i no es consi-
deren les provinents de revaloracions d’actius. El càlcul
d’aquestes variacions patrimonials es fa segons les dades
ajustades i tenint en compte les excepcions que figurin
en els informes anuals d’auditoria elaborats sota la super-
visió de les lligues professionals corresponents, a les
quals correspon la quantificació dels resultats esmentats.

A aquests efectes, tampoc no es consideren resultats
econòmics positius els ingressos extraordinaris que es
deriven de l’assumpció per la Lliga Nacional de Futbol
Professional de determinats deutes públics o privats en
el marc del pla de sanejament a què es refereix la dis-
posició addicional quinzena de la Llei de l’esport.

6. En els supòsits que es consideri necessari, les
lligues professionals i el Consell Superior d’Esports poden
remetre els informes d’auditoria a l’Institut de Comp-
tabilitat i Auditoria de comptes, als efectes que preveu
l’article 22 de la Llei 19/1988, d’auditoria de Comptes,
amb independència del que estableix l’apartat 4 de la
disposició addicional setena de la Llei de l’esport.

La lliga professional ha de comunicar al club el resultat
dels informes esmentats, perquè aquest el posi, al seu
torn, en coneixement de l’Assemblea respectiva als efec-
tes oportuns.

7. Les juntes directives han de remetre a la lliga
professional el sistema intern de prestació d’avals que
hagin establert, que, en tot cas, ha de recollir els supòsits
de mort, cessament o dimissió dels seus membres.
Aquests supòsits s’han d’incloure en els Estatuts o regla-
ments dels clubs.

Disposició addicional quarta. Obligacions comptables
i d’informació periòdica dels clubs professionals.

1. Els clubs a què es refereixen les disposicions addi-
cionals setena i vuitena de la Llei de l’esport estan sub-
jectes, en relació amb les seves seccions esportives pro-
fessionals, a les mateixes normes de comptabilitat i infor-
mació periòdica que les societats anònimes esportives,
i els és aplicable, en conseqüència, el que disposen els
articles 19 i 20 d’aquest Reial decret.

2. L’incompliment de les obligacions a què es refe-
reix l’apartat anterior dóna lloc a la imposició de les
sancions que siguin procedents, d’acord amb el que pre-
veu el títol XI de la Llei de l’esport.

Disposició addicional cinquena. Transformació de
clubs que pugen de categoria.

1. Els clubs esportius que, per ascens o per qual-
sevol altre procediment previst en les normes regula-
dores de les competicions, obtinguin el dret a participar
en competicions professionals d’àmbit estatal, han de
seguir el mateix procediment que per a la transformació

de clubs en societats anònimes esportives contenen
aquest Reial decret i les disposicions transitòries del Reial
decret 1084/1991, de 5 de juliol.

2. Fins a la seva constitució en societat anònima
esportiva, els membres de les juntes directives dels clubs
han de prestar mancomunadament un aval bancari que
inclogui el 15 per 100 del pressupost de despeses del
club.

Disposició addicional sisena. Competicions professionals.

A efectes del que preveuen les disposicions addicio-
nals i transitòries de la Llei de l’esport, són competicions
de caràcter professional i àmbit estatal les actualment
existents en les modalitats esportives de futbol i bàsquet:

Primera i segona divisió A de futbol.
Primera divisió masculina de bàsquet, denominada

lliga ACB.

Disposició addicional setena. Comissió Mixta de Trans-
formació.

1. La composició de la Comissió Mixta a què es
refereix la disposició transitòria primera, 2, de la Llei
de l’esport, per a la modalitat esportiva de futbol, és
la següent:

a) Un president designat pel Consell Superior d’Esports.
b) Tres vocals designats pel Consell Superior d’Esports.
c) Tres vocals designats per la Lliga Nacional de

Futbol Professional.
d) Un vocal designat pel Consell Superior d’Esports

a proposta de la Reial Federació Espanyola de Futbol.
e) Un vocal designat pel Consell Superior d’Esports

a proposta de l’associació d’esportistes professionals
més representativa.

La Comissió Mixta queda adscrita a la Presidència
del Consell Superior d’Esports.

2. La composició d’aquesta Comissió Mixta, per a
la modalitat esportiva de bàsquet, és la mateixa que
per a la modalitat esportiva de futbol s’expressa en l’a-
partat anterior, i s’entén que la referència a la lliga pro-
fessional ho és a l’Associació de Clubs de Bàsquet, i
la relativa a la Reial Federació Espanyola de Futbol ho
és a la Federació Espanyola de Bàsquet.

De manera anàloga es constitueixen comissions mix-
tes per a aquelles competicions que en el futur es declarin
professionals.

3. Totes dues comissions inclouen entre els seus
membres, amb veu però sense vot, un representant de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i un
advocat de l’Estat, designat per la Direcció del Servei
Jurídic de l’Estat. Aquest últim actua com a secretari
de les comissions mixtes.

4. Les comissions mixtes han d’ajustar el funcio-
nament a les normes que sobre els òrgans co�egiats
conté la legislació reguladora del procediment adminis-
tratiu comú.

5. Les resolucions de les comissions mixtes no posen
fi a la via administrativa, i s’hi pot interposar recurs d’al-
çada davant el president del Consell Superior d’Esports.

Disposició addicional vuitena. Transformació voluntària
en societats anònimes esportives.

1. Quan un club esportiu que participi en compe-
ticions oficials d’àmbit estatal decideixi transformar-se
en societat anònima esportiva, sense que la transfor-
mació estigui determinada per l’accés a una competició
oficial de caràcter professional d’àmbit estatal, ha de
demanar l’informe a la corresponent Comissió Mixta,
adjuntant-hi la documentació a què es refereix l’apartat 5
de l’article 3 d’aquest Reial decret.
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2. La Comissió Mixta ha d’emetre el seu informe
i ha de notificar-lo en el termini de tres mesos. Si la
Comissió Mixta no notifica l’informe en l’esmentat ter-
mini, s’entén que aquest és en sentit favorable en la
xifra de capital social proposada pel club.

El procés de transformació, que s’ha de portar a terme
d’acord amb les regles establertes per al procés de trans-
formació obligatòria, s’ha de concloure en el termini de
nou mesos des de la notificació de l’informe de la Comis-
sió Mixta.

La Comissió Mixta únicament pot emetre informe des-
favorable quan el projecte de transformació incompleixi
algun dels requisits establerts per a aquests processos
o quan la documentació presentada no permeti de cal-
cular amb un marge de seguretat raonable el saldo patri-
monial net del club que presenta la so�icitud.

3. En els supòsits en què els clubs esportius que
no participin en competicions oficials d’àmbit estatal
decideixin transformar-se en societats anònimes espor-
tives, l’informe que preveu aquesta disposició addicional,
l’ha d’emetre l’òrgan competent de la comunitat autò-
noma en què radiqui el club.

La documentació que han d’adjuntar a la so�icitud
d’informe, així com els seus efectes, són els mateixos
que els previstos per als clubs que participin en com-
peticions oficials d’àmbit estatal.

4. Les referències a les funcions de tutela, control
i supervisió de les lligues professionals sobre les societats
anònimes esportives que conté aquest Reial decret no
són aplicables per a aquelles que no participin en com-
peticions professionals.

Disposició addicional novena. Coordinació de les com-
petències del Consell Superior d’Esports i de les lli-
gues professionals.

1. Les competències que la Llei de l’esport i aquest
Reial decret atribueixen al Consell Superior d’Esports en
matèria de control accionarial i de supervisió econòmica
de clubs que participen en competicions oficials pro-
fessionals d’àmbit estatal i societats anònimes esportives
s’exerceixen sens perjudici de les que en l’àmbit asso-
ciatiu puguin establir les lligues professionals correspo-
nents en ús de les competències de supervisió, tutela
i control que tenen en virtut de l’article 41.4.b) de la
Llei de l’esport.

2. El Consell Superior d’Esports i les lligues profes-
sionals han de fixar de comú acord els mecanismes de
coordinació de les seves respectives competències, espe-
cialment pel que fa a la comunicació recíproca d’infor-
mació i de notificació dels acords que totes dues entitats
adoptin en l’exercici d’aquestes competències.

Disposició addicional desena. Terminis per so�icitar
l’admissió a cotització.

La possibilitat, reconeguda a l’article 9 d’aquest Reial
decret, que les societats anònimes esportives puguin
so�icitar l’admissió a negociació de les seves accions
a les borses de valors, és efectiva en els terminis que
estableix la disposició transitòria sisena de la Llei de
l’esport.

Disposició addicional onzena. Prohibició aplicable als
administradors.

La prohibició que estableix l’article 21.2.b) d’aquest
Reial decret és aplicable als administradors de fet o de
dret de les societats anònimes esportives sols per les
infraccions molt greus en matèria esportiva comeses des-
prés de l’entrada en vigor de la Llei 50/1998, de 30
de desembre.

Disposició addicional dotzena. Prohibició d’increment
de despesa pública.

L’aplicació d’aquest Reial decret no suposa increment
de despesa pública, atès que les funcions de control
i supervisió que assumeix el Consell Superior d’Esports
poden ser ateses amb els mitjans materials i personals
de què disposa actualment.

Disposició transitòria primera. Fixació del capital social
mínim en la temporada 1999-2000.

Durant el període corresponent a la temporada
1999-2000, per a la fixació del capital social mínim de
les societats anònimes esportives, el sumand a què es
refereix l’apartat 2.a) de l’article 3 d’aquest Reial decret
es determina calculant el 25 per 100 de la mitjana de
les despeses efectuades, incloses les amortitzacions, de
tots els clubs o societats anònimes esportives que par-
ticipen en la competició respectiva, segons les dades
proporcionades per la lliga professional corresponent
relatives a la temporada anterior a la so�icitud.

Disposició transitòria segona. Devolució d’avals.

1. Els avals prestats pels administradors de les socie-
tats anònimes esportives d’acord amb la normativa ante-
rior han de ser retornats i cance�ats en la temporada
esportiva dins de la qual entri en vigor aquest Reial
decret, una vegada la Junta General d’accionistes aprovi
els comptes i sempre que aquests administradors no
hagin estat objecte de cap reclamació de responsabilitat
en la garantia de la qual es van constituir els avals.

2. Llevat que tingui constància fefaent de l’existèn-
cia de reclamacions pendents, la lliga professional ha
de procedir a retornar els avals sota declaració jurada
de l’administrador que no ha estat objecte de cap acció
de responsabilitat.

Disposició transitòria tercera. Implantació de les obli-
gacions d’informació.

1. Les participacions significatives que es tenien
abans de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret
s’han de comunicar en el termini d’un mes comptat des
de la data esmentada.

2. L’obligació de remetre al Consell Superior d’Es-
ports la certificació a què es refereix l’article 18 s’ha
de complir per primera vegada dins el termini d’un mes
comptat des de la data d’entrada en vigor d’aquest Reial
decret.

3. Les obligacions d’informació periòdica que pre-
veu l’article 20 s’han de fer efectives per primera vegada
en relació amb el primer semestre corresponent a la
temporada 1999-2000.

Disposició transitòria quarta. Aplicació de normes
comptables.

Les normes d’adaptació al Pla general de compta-
bilitat a les societats anònimes esportives, aprovades
per l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 23
de juny de 1995, continuen essent aplicables fins que
no s’aprovin les noves normes d’adaptació a què es refe-
reix l’apartat 2 de l’article 19 d’aquest Reial decret. No
obstant això, durant els exercicis en què se segueixin
aplicant les normes d’adaptació aprovades per l’Ordre
de 23 de juny de 1995, s’hi ha d’afegir la informació
requerida per aquest Reial decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

1. Queda derogat el Reial decret 1084/1991, de 5
de juliol, de societats anònimes esportives. No obstant
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això, continuen en vigor les disposicions transitòries que
conté el Reial decret esmentat.

2. Així mateix, queden derogades totes les dispo-
sicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Desplegament normatiu.

S’autoritza el ministre d’Educació i Cultura per dictar
totes les normes que calgui per al desplegament i l’a-
plicació d’aquest Reial decret i, en particular, per establir
els models o formularis relatius a la comunicació de
participacions significatives i per establir els models o
formularis de les so�icituds d’autorització d’adquisició
d’accions.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 16 de juliol de 1999.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació i Cultura,

MARIANO RAJOY BREY

(Aquest Reial decret s’inclou tenint en compte la Correcció d’errades

publicada en el «Butlletí Oficial de l’Estat» núm. 174, de 22-7-1999.)

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

15688 REIAL DECRET 1202/1999, de 9 de juliol, pel
qual es modifica el Reial decret 1472/1989,
d’1 de desembre, pel qual es regulen les gam-
mes de quantitats nominals i capacitats nomi-
nals per a determinats productes envasats.
(«BOE» 170, de 17-7-1999.)

El Reial decret 1472/1989, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les gammes de quantitats nominals i
capacitats nominals per a determinats productes enva-
sats, va incorporar a l’ordenament jurídic intern les direc-
tives 75/106/CEE, de 19 de desembre de 1974, i
80/232/CEE, de 15 de gener, totes dues del Consell,
relatives a l’aproximació de les legislacions dels estats
membres en aquesta matèria.

El Reial decret 1472/1989 va ser modificat pel Reial
decret 1780/1991, de 29 de novembre, i pel Reial decret
151/1994, de 4 de febrer, per tal de traslladar i completar
l’harmonització de les directives 88/316/CEE, de 7 de
juny, i 87/676/CEE, de 21 de desembre.

Amb l’aprovació d’aquest Reial decret es pretén eli-
minar la incompatibilitat de les disposicions vigents en
matèria de gammes de quantitats nominals i de capa-
citats nominals amb el dret comunitari, i autoritzar la
comercialització d’envasos diferents de productes pro-
cedents d’altres estats membres de la Unió Europea i
de l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) que
siguin parts contractants de l’acord sobre l’Espai Eco-
nòmic Europeu.

Aquest text ha estat sotmès al procediment d’infor-
mació en matèria de normes i reglamentacions tècniques
que preveu la Directiva del Consell 83/189/CEE, de 28
de març, i modificacions posteriors, incorporada a l’or-
denament intern mitjançant el Reial decret 1168/1995,
de 7 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació
en matèria de normes i reglamentacions tècniques.

D’altra banda, en la tramitació del procediment la
Comissió Interministerial per a l’Ordenació Alimentària
ha emès el seu informe preceptiu i s’han complert els
informes del Consell de Consumidors i Usuaris i de les
associacions empresarials relacionades amb el sector.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Sanitat
i Consum, d’Economia i Hisenda, de Foment, d’Indústria
i Energia i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del
Consell de Ministres en la reunió del dia 9 de juliol
de 1999,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 1472/1989,
d’1 de desembre, pel qual es regulen las gammes
de quantitats nominals i de capacitats nominals per
a determinats productes envasats.

El Reial decret 1472/1989, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les gammes de quantitats nominals i
de capacitats nominals per a determinats productes
envasats, modificat pels reials decrets 1780/1991,
de 29 de novembre, i 151/1994, de 4 de febrer, queda
modificat de la manera següent:

S’hi introdueix una disposició addicional quarta amb
el text següent:

«Disposició addicional quarta.

1. L’article 5 del Reial decret 1472/1989, d’1
de desembre, no s’aplica als productes procedents
d’altres estats membres de la Unió Europea ni als
productes originaris dels països AELC que siguin
parts contractants de l’acord sobre l’Espai Econò-
mic Europeu, en la mesura que els seus envasos:

a) Siguin admesos per la normativa dels dits
estats per comercialitzar els productes que contenen.

b) Estiguin proveïts d’un etiquetatge clar i pre-
cís on s’indiquin, segons el cas, les mesures, el
contingut, la capacitat, la quantitat o el pes.

c) No puguin, per la seva capacitat, forma o
presentació, induir a error el consumidor pel que
fa al seu contingut real.

d) No posin en perill la coherència interna de
la gamma d’envasos admesos d’acord amb aquesta
norma, no provoquin la confusió dels consumidors
amb gammes properes o no dificultin les compa-
racions de preus. A aquests efectes, s’han de tenir
en compte els criteris recollits en la Resolució del
Consell, de 19 de juny de 1979, relativa a la indi-
cació de preus de productes alimentaris i no ali-
mentaris de consum corrent envasats prèviament
en quantitats preestablertes (D. O. número C 163,
de 30 de juny de 1979, p.1).

2. Es faculta el ministre de Sanitat i Consum,
amb l’informe previ dels ministeris competents, per
modificar els annexos d’aquest Reial decret, per
tal d’incloure els valors corresponents a productes
que reuneixin els requisits que preveu l’apartat
anterior.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 9 de juliol de 1999.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern

i ministre de la Presidència,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ


