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MINISTERI D’EDUCACIÓ,
CULTURA I ESPORT
830

REIAL DECRET 1412/2001, de 14 de desembre, de modificació del Reial decret
1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats
anònimes esportives. («BOE» 13, de 15-1-2002.)

La disposició transitòria primera de la Llei 10/1990,
de 15 d’octubre, de l’esport, estableix les regles aplicables al procés de transformació de clubs esportius
en societats anònimes esportives i conté una remissió
reglamentària per establir els criteris que permeten a
la Comissió Mixta de transformació fixar el capital social
mínim corresponent a cada una d’aquestes.
Pel Reial decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre
societats anònimes esportives, es va fer el desplegament
reglamentari de la disposició transitòria esmentada. Posteriorment, el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol,
sobre societats anònimes esportives, a més d’integrar
en un text únic la regulació reglamentària que contenia
el Reial decret 1084/1991, de 5 de juliol, sobre societats
anònimes esportives, va desplegar reglamentàriament
les previsions contingudes en l’article 109 de la Llei
50/1998, de 30 de desembre, sobre mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, que va fer una nova
redacció de determinats preceptes de la Llei 10/1990,
de 15 d’octubre, de l’esport.
La finalitat d’aquest Reial decret és introduir modificacions puntuals al Reial decret 1251/1999, de 16
de juliol, sobre societats anònimes esportives, que permetin resoldre algunes disfuncions que suscita el procediment per determinar el seu capital social mínim.
Per a això se simplifica la documentació que han de
presentar els clubs i les societats anònimes esportives
i s’adeqüen els terminis de compliment de les obligacions
establertes reglamentàriament als previstos en la Llei
10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport. Així mateix, es
precisa l’abast de l’expressió «marge de seguretat raonable» en relació amb la documentació necessària per
fixar el capital social mínim de les societats anònimes
esportives.
Aquest Reial decret desplega les previsions que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 10/1990,
de 15 d’octubre, de l’esport, i es dicta a l’empara del
que disposa l’article 149.1.6a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de
legislació mercantil.
En el procediment d’elaboració d’aquesta disposició,
s’ha optat per donar audiència als interessats a través
de les lligues professionals existents actualment, ja que
aquestes entitats són les que agrupen i representen els
afectats.
En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació,
Cultura i Esport, d’acord amb el Consell d’Estat i amb
la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió
del dia 14 de desembre de 2001,
DISPOSO:
Article únic. Modificació del Reial decret 1251/1999,
de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.
1. Es modifica l’article 3 del Reial decret
1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes
esportives, el text del qual queda redactat de la manera
següent:
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«Article 3. Capital mínim.
1. El capital mínim de les societats anònimes
esportives en cap cas no pot ser inferior al que
estableix la Llei de societats anònimes.
2. Els clubs que, per accedir a una competició
oficial de caràcter professional, hagin de transformar-se en societat anònima esportiva han de cursar
la soicitud de fixació del seu capital mínim dins
dels tres mesos immediatament següents a la data
d’inici de l’exercici econòmic dels clubs i de les
societats anònimes esportives de la competició respectiva, de conformitat amb el calendari establert
per la lliga professional 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 realitzades, incloses les amortitzacions, pels clubs i per les societats
anònimes esportives que participaren en la penúltima temporada finalitzada de la respectiva competició, excloses les dues entitats amb més despesa
i les dues amb menys despesa realitzada. Les dades
necessàries per fer aquest càlcul s’agafen dels
comptes de pèrdues i guanys auditats i tramesos
al Consell Superior d’Esports. Aquestes dades s’ajusten en funció de l’informe d’auditoria, i el Consell
Superior d’Esports fa públic el càlcul obtingut anualment, amb l’informe previ de la lliga professional
corresponent.
b) El segon sumand es determina en funció
dels saldos patrimonials nets negatius que, si s’escau, doni el balanç, que forma part dels comptes
anuals, a què es refereix el paràgraf a) de l’apartat 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 establerts a l’apartat
anterior són aplicables per fixar el capital social
mínim en els clubs que accedeixin a una competició
oficial de caràcter professional i ja tinguin la forma
de societat anònima esportiva.
Aquests criteris no són aplicables als 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 amb un saldo patrimonial
positiu la societat incorre en causa de dissolució
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 als apartats
anteriors són aplicables a les altres modalitats
esportives i a les competicions professionals que
en el futur puguin ser reconegudes i qualificades
per la Comissió Directiva del Consell Superior d’Esports, que, per fixar els capitals socials mínims
corresponents, pot alterar el percentatge sobre la
mitjana de despeses realitzades, i fixar-lo entre un
15 per 100 i un 50 per 100 d’aquestes.
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5. El club interessat ha de dirigir un escrit a
la Comissió Mixta que estableix la disposició transitòria primera de la Llei de l’esport en què soiciti
la fixació de capital social mínim. A aquest escrit,
on s’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 documents següents:
a) Els comptes anuals, corresponents a la temporada esportiva anterior, i l’informe d’auditoria.
b) Certificació de l’acord de transformació o
adscripció adoptat per la seva assemblea general.
c) Memòria del procés de transformació o adscripció que pretén realitzar.
En els casos previstos a l’apartat 3 d’aquest
mateix article, els documents que s’hi han d’adjuntar són els que preveu el paràgraf a).
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 aquest termini, s’entén que el capital social
mínim és el que resulti de la suma del saldo patrimonial net proposat pel club, si aquest és negatiu,
i del sumand al qual 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’apartat 2.a) esmentat.
En el cas que la documentació presentada no
permeti calcular amb un marge de seguretat raonable el saldo patrimonial net del club que presenta
la soicitud, la Comissió Mixta ha de dictar una
resolució en què ha de denegar la fixació de capital
social mínim a efectes de transformació.
A aquests efectes, es considera que no hi ha
marge de seguretat raonable quan l’informe d’auditoria inclogui excepcions no quantificades raonablement.
No obstant això, si l’informe d’auditoria inclou
excepcions que deriven d’incerteses o limitacions
a l’abast que no en permetin la quantificació, als
efectes exclusius de la fixació del capital mínim
a què es refereix aquest article s’ha d’esmentar
en un informe especial, a títol orientatiu, l’efecte
potencial màxim d’aquestes incerteses o limitacions de la manera següent:
1r Passius per la quantia màxima identificable.
2n Actius pel total del valor net comptable de
l’actiu afectat.
Si hi ha limitacions o incerteses diferents de les
procedents d’actius o passius, de les quals no es
pugui fer la valoració, s’entén que no hi ha marge
de seguretat raonable per fixar el capital mínim.
7. El club ha d’atorgar escriptura pública de
constitució de societat anònima esportiva i soicitar
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
al Registre mercantil.
Els clubs que accedeixin a una competició professional i ja tinguin 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.
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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,
sense perjudici del que estableix la Llei de societats
anònimes.»
2. Es modifica l’article 20 del Reial decret
1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes
esportives, el text del qual queda redactat de la manera
següent:
«Article 20. Informació periòdica.
1. Les societats anònimes esportives han de
remetre al Consell Superior d’Esports la informació
anual i semestral que preveu 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 s’ha de remetre al Consell
dins dels tres mesos següents a la data de tancament del període.
La informació ha d’incloure, almenys, uns estats
intermedis de la societat dels indicats en la norma
d’elaboració de comptes 12a ‘‘Estats financers
intermedis’’ continguda en la quarta part del Pla
general de comptabilitat, 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 aquest
període. Addicionalment, s’elabora un informe en
què constin les transaccions de la societat amb
els seus administradors, directius i accionistes 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, ha d’incloure informació quantificada de les
transaccions esmentades, així com les de qualsevol
altra persona que actuï per compte d’ells. A aquests
efectes, s’entén per transacció qualsevol transferència o intercanvi de recursos o obligacions o oportunitat de negoci amb independència de si existeix
o no un preu per aquesta operació.
Aquesta informació s’ha de facilitar de forma
agregada d’acord amb la naturalesa de les transaccions efectuades entre la societat i les persones
que hi estan vinculades esmentades en el paràgraf
anterior. Això no obstant, si alguna de les transaccions és molt significativa per la seva quantia o
transcendència per comprendre adequadament els
estats financers de la societat, s’hi ha de facilitar
informació individualitzada.
4. La informació anual que s’ha de remetre al
Consell Superior d’Esports són els comptes anuals
individuals i, si s’escau, consolidats, incloent en
ambdós casos l’informe de gestió, la memòria i l’informe d’auditoria.
La informació s’ha d’enviar al Consell Superior
d’Esports abans del dipòsit dels comptes esmentats
al Registre mercantil.
En el cas que, una vegada formulats els comptes
anuals i l’informe de gestió, hi apareguin divergències respecte a la informació semestral remesa
anteriorment, els administradors de la societat anònima esportiva han de comunicar al Consell Superior d’Esports les modificacions que aquestes divergències haurien determinat en la dita informació
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semestral. La comunicació s’ha de fer dins dels deu
dies hàbils següents a aquell en el qual els administradors hagin formulat els comptes.
De la mateixa manera, si l’informe d’auditoria
o l’informe de gestió contenen excepcions o discrepàncies respecte de la informació semestral
remesa anteriorment, corregida si s’escau en la
comunicació evacuada de conformitat amb el que
preveu el paràgraf anterior, s’han de comunicar al
Consell Superior d’Esports les modificacions que
aquestes excepcions o discrepàncies haurien determinat en la informació semestral. La comunicació
corresponent s’ha de fer dins dels deu dies hàbils
següents a aquell en el qual 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 demanar dels seus auditors un informe especial,
que es remet al Consell Superior d’Esports amb
la informació semestral següent, i que ha de contenir, almenys, la informació següent:
a) En el cas que s’hagin corregit o aclarit les
excepcions formulades en els comptes anuals de
l’últim exercici, s’ha de posar de manifest aquesta
circumstància, així com la incidència que tenen les
correccions introduïdes amb aquest motiu sobre
la informació periòdica de l’exercici en curs.
b) En cas que persisteixin les causes que van
donar lloc a l’opinió amb excepcions, incloses la
denegació d’opinió i l’opinió adversa, es fa constar
expressament aquesta circumstància i, sempre que
sigui possible, els efectes que derivarien d’haver
efectuat els ajustos necessaris en els comptes
anuals o documents auditats perquè no figurin a
l’informe d’auditoria 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, en remet una còpia al Consell
Superior d’Esports en el termini de deu dies i, en
el 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 econòmica sigui coneguda pels
agents intervinents al mercat, i es garanteix la transparència en la formació dels preus.
El ministre d’Economia, amb l’informe previ de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
i de la Comissió Nacional del Mercat de 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 pública i estableix els models
o formularis relatius a la informació periòdica, així
com les instruccions per emplenar aquests formularis.
7. A més del que disposen els paràgrafs anteriors 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 complementària realitzada per auditors designats per aquest amb l’abast i el contingut
que determini l’acord corresponent. La societat anònima esportiva està obligada a coaborar amb l’au-
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ditor de comptes, facilitant-li tota la informació que
aquest li soiciti, de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Llei 19/1988, de 12 de juliol,
d’auditoria de comptes.»
Disposició transitòria única. Fixació del capital social
mínim de les societats anònimes esportives des de
l’acabament de la temporada 2001/2002.
Per tramitar i resoldre els procediments de fixació
de capital social mínim de societats anònimes esportives
incoats a partir de l’acabament de la temporada
2000/2001, són aplicables les disposicions que preveu
l’apartat 1 de l’article únic d’aquest Reial decret.
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, 14 de desembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
La ministra d’Educació, Cultura i Esport,
PILAR DEL CASTILLO VERA

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ
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REIAL DECRET 3/2002, d’11 de gener, pel
qual s’estableixen les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores. («BOE» 13,
de 15-1-2002.)

El Reial decret 348/2000, de 10 de març, va incorporar a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, del
Consell, de 20 de juliol, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, la qual es va basar
en el Conveni europeu de 10 de març de 1976 (del
Consell d’Europa) ratificat per Espanya mitjançant l’Instrument de 21 d’abril de 1988, que recull les normes
mínimes sobre protecció d’animals en explotacions
ramaderes.
El Comitè Permanent d’aquest Conveni va adoptar
el 1995 una recomanació detallada on s’incloïen les gallines ponedores.
Una vegada dictada la Directiva 1999/74/CE, del
Consell, de 19 de juliol de 1999, per la qual s’estableixen
les normes mínimes de protecció de les gallines ponedores, es fa necessari incorporar-la a l’ordenament jurídic
intern.
La Directiva modifica de manera significativa les condicions de cria d’aquests animals, amb la prohibició de
noves instaacions de gàbies no condicionades a partir
de l’1 de gener de 2003, i amb l’establiment de condicions més exigents per als sistemes alternatius de cria
des de l’1 de gener de 2002 a les explotacions de nova
instaació. Així mateix, i a partir de l’1 de gener de 2007,
serà obligatori que totes les explotacions de cria mitjançant sistemes alternatius s’adaptin als requisits d’aquest Reial decret. D’altra banda, des de l’1 de gener
de 2012 serà obligatòria la utilització de gàbies condicionades en totes les explotacions que utilitzin el sistema de cria en gàbies.

