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Model d’estatuts d’una societat anònima
Autor: Joan Badia (advocat) 



ESTATUTS DE LA SOCIETAT
......................., SA



TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Denominació

La societat es denomina ........................., SA.

Aquests estatuts contenen les normes per les quals es regeix la societat ......................., SA. Supletivament són aplicables la Llei de societats de capital i la resta de disposicions mercantils pertinents.

Article 2n. Objecte social

Constitueix l’objecte bàsic de la societat la realització, ja sigui per ella mateixa com per tercers, de les activitats següents: 

(Indiqueu les activitats que corresponguin).

a) Activitats adreçades a ....................... . 

b) ....................... .

c) ....................... . 

Es consideren incloses dins l’objecte social qualsevol altra activitat relacionada amb els camps d’actuació abans esmentats.

Totes aquestes activitats poden ser realitzades de forma directa o amb participació en altres societats.

La societat no portarà a terme cap activitat per a la qual les lleis exigeixin condicions o limitacions específiques, mentre no compleixi exactament aquestes.

Article 3r. Durada

La societat té una durada indefinida i les seves operacions han començat el dia de l’atorgament de l’escriptura de constitució.

Article 4t. Domicili

La societat està domiciliada a ................., carrer ................., núm. .... . El Consell d’Administració està facultat per establir sucursals, delegacions, agències, establiments, factories o representacions a qualsevol altra població d’Espanya, així com per canviar el domicili social en el mateix terme municipal i modificar aquest article perquè hi consti el nou domicili social.

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL I ACCIONS

Article 5è. Capital social

El capital social es fixa en ................. euros (............ €) representat per ................. accions de ..... euros (.......... €) de valor nominal, cada una d’elles, numerades correlativament de l’1 al ................., ambdós inclusius.

Les accions estan totalment subscrites i desemborsades en la seva totalitat.

Article 6è. Accions

Les accions, que són totes de la mateixa classe i sèrie, estan numerades correlativament i representades per mitjà de títols nominatius que poden ser múltiples; s’han d’estendre en llibres talonaris; han d’incloure com a mínim les mencions exigides per la llei, i han d’anar signades per dos administradors, les signatures dels quals poden ser reproduïdes mecànicament de la manera prevista legalment.

Aquesta disposició també és aplicable als resguards provisionals, que han de ser nominatius.

L’accionista té dret a rebre els títols que li corresponguin lliures de despeses. 

Article 7è. Restriccions a la lliure transmissibilitat d’accions

Les accions són transmissibles per tots els mitjans que reconeix el dret, però cal tenir en compte en cada cas les previsions de la llei segons si els títols definitius han estat lliurats o no d’acord amb el caràcter de les accions.

Sens perjudici del que s’estableix en el paràgraf anterior, la transmissió de les accions a terceres persones no accionistes queda subjecta a les normes següents:

A) Tot accionista que pretengui transmetre per compravenda, permuta, donació, aportació, dació o adjudicació en pagament i, en general, per qualsevol títol de transmissió inter vivos les accions de la societat de la qual sigui titular, ha de comunicar per escrit el seu propòsit al Consell d’Administració, amb indicació del nom o raó social, domicili i nacionalitat de la persona a favor de la qual ho vulgui verificar, preu per acció, identificació de les accions que es pretenguin transmetre, modalitat de pagament i la resta de circumstàncies rellevants de la transmissió projectada.

B) El Consell d’Administració en el termini de deu (10) dies ha de traslladar aquesta comunicació a la resta d’accionistes, en la qual ha de constar el preu o valor que pretén l’oferent, la modalitat de pagament i la resta de circumstàncies rellevants de la transmissió.

C) Els accionistes que vulguin adquirir les accions ho han de comunicar al Consell d’Administració durant els deu (10) dies comptats a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si són diversos els accionistes que optin per l’adquisició de les accions ofertes, el Consell les ha de distribuir entre ells a prorrata de les seves participacions en el capital social, a menys que entre ells hagin arribat a un acord sobre la distribució.

En cas de no estar conformes en el preu i de no arribar a un acord entre ells, cal atenir-se al valor real de les accions, fixat per l’auditor o auditora de comptes de la societat. En cas que la societat no estigui obligada a l’auditoria de comptes, cal sol·licitar al Registre Mercantil el nomenament d’auditor o auditora.

Un cop fets els tràmits anteriors, la transmissió s’ha d’acabar en els trenta (30) dies següents.

D) En cas que cap dels accionistes s’interessi per les accions ofertes, la societat pot optar, en un termini de deu (10) dies, que compten des que acabi l’indicat en l’apartat C), entre permetre la transmissió projectada o adquirir ella mateixa les accions, de la manera permesa legalment. Si la societat no fa ús del seu dret d’adquisició preferent, el soci oferent quedarà en llibertat per transmetre les seves accions a la persona proposada inicialment en el preu i condicions notificats als socis. Aquesta transmissió s’ha de fer en el termini de trenta (30) dies següents a l’acabament del darrer termini indicat. El mateix règim s’ha d’aplicar quan l’adquisició de les accions s’hagi portat a terme a conseqüència d’un procediment judicial o administratiu d’execució o per venda feta per creditors pignoratius.

E) La societat no reconeix cap efecte a les transmissions d’accions que, a partir de la inscripció en el Registre Mercantil d’aquesta escriptura o de l’ampliació de capital, si s’escau, es facin amb omissió dels requisits establerts en els apartats anteriors.

F) Totes les comunicacions i notificacions a què fa referència aquest article s’han de portar a terme per escrit de manera que quedi constància de la recepció.

G) En cap cas, l’accionista està obligat a transmetre un nombre d’accions diferent del que va notificar amb la intenció de vendre d’acord amb l’apartat A) anterior.

H) Les limitacions a la transmissió d’accions regulada en els apartats anteriors d’aquest article també són aplicables als drets de subscripció preferent.

No s’apliquen les limitacions esmentades en els supòsits de transmissions preteses per accionistes que són persones jurídiques a favor de societats que formen part del mateix grup de societats que la transmetent de les accions. Amb aquesta finalitat, es considera que pertany a un mateix grup de societats aquella en què concorri qualsevol de les circumstancies esmentades en l’article 5è del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.

I) En les adquisicions per causa de mort, per tal que la societat refusi la inscripció d’aquesta transmissió, en el llibre registre d’accions nominatives, la societat ha de presentar, amb aquesta finalitat, a l’hereu, un adquirent de les accions o, si s’escau, oferir-se a adquirir-les ella mateixa, pel seu valor real en el moment en què es va sol·licitar la inscripció, tot això d’acord amb el que disposa la Llei de societats de capital. A aquests efectes, es considera valor real el que determini l’auditor o auditora de comptes de la societat i, si aquesta no estigués obligada a la verificació de comptes anuals, l’auditor o auditora que, a sol·licitud de qualsevol interessat, nomeni el registrador o registradora mercantil del domicili social.

En la determinació del comprador que s’ha de presentar a l’adquirent o hereu, d’acord amb el que s’estableix en els paràgrafs anteriors, tenen dret preferent els accionistes de la societat a prorrata —en el cas que siguin diversos—, de les seves respectives participacions en el capital social, a menys que entre ells haguessin arribat a un acord sobre la distribució.

TÍTOL TERCER

DEL GOVERN DE LA SOCIETAT

Article 8è. Òrgans de la societat

El govern i l’administració de la societat correspon a la Junta General d’Accionistes i al Consell d’Administració nomenat per aquesta.

Secció 1a. De la Junta General

Article 9è. La Junta General

Els accionistes constituïts en Junta General degudament convocada decideixen per majoria en els assumptes propis de la seva competència. 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, sens perjudici dels drets de separació i impugnació establerts a la llei.

Article 10è. Classes de juntes

Les juntes generals poden ser ordinàries o extraordinàries i han de ser convocades pels administradors de la societat. La Junta General Ordinària s’ha de celebrar necessàriament en els sis (6) primers mesos de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Tota junta que no es dugui a terme segons el que preveu el paràgraf anterior és considerada Junta General Extraordinària.

Article 11è. Convocatòria de les juntes

Les juntes generals, tant ordinàries com extraordinàries, han de ser convocades per mitjà d’un anunci publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província, amb quinze (15) dies d’antelació, com a mínim, a la data indicada per a la reunió, llevat dels casos de fusió i escissió en què l’antelació ha de ser d’un (1) mes com a mínim. En l’anunci també pot fer-se constar, si escaigués, la data en la qual s’ha de reunir la Junta en segona convocatòria. Entre la primera i segona reunió hi ha d’haver, com a mínim, un termini de vint-i-quatre (24) hores.

L’anunci ha d’expressar els assumptes que s’han de tractar i el dret dels accionistes a examinar en el domicili social i, si s’escau, a obtenir, de manera immediata i gratuïta, una còpia dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta i, quan calgui, l’informe dels auditors de comptes i els informes tècnics corresponents.

Article 12è. Junta universal

Malgrat el que s’ha disposat en l’article 11è, la Junta es considera convocada i queda vàlidament constituïda per tractar qualsevol assumpte sempre que hi assisteixi, per presència o representació, tot el capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

Article 13è. Facultat i obligació de convocar la Junta

Els administradors poden convocar Junta General Extraordinària sempre que ho estimin convenient per als interessos socials. 

Els administradors també l’han de convocar quan ho sol·licitin accionistes que representin com a mínim el cinc (5) per cent del capital social, els quals han d’expressar en la sol·licitud els assumptes que s’hi han de tractar. En aquest cas, la Junta ha de ser convocada per fer-se en els trenta (30) dies següents a la data del requeriment notarial oportú als administradors, els quals han d’incloure necessàriament en l’ordre del dia els assumptes que siguin objecte de la sol·licitud.

Article 14è. Constitució de la Junta

La Junta General Ordinària o Extraordinària queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents o representats posseeixin, com a mínim, el vint-i-cinc per cent (25%) del capital subscrit amb dret a vot; en segona convocatòria, la constitució de la Junta és vàlida sigui quin sigui el capital que hi concorre.

Malgrat el que s’ha disposat en el paràgraf anterior, per tal que la Junta General Ordinària i Extraordinària pugui acordar vàlidament l’emissió d’obligacions, l’augment o la reducció del capital, la transformació, la fusió o l’escissió de la societat i, en general, qualsevol modificació dels estatuts socials, és necessària, en primera convocatòria, la concurrència d’accionistes presents o representats que posseeixin, com a mínim, el cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, i en segona convocatòria, és suficient la concurrència del vint-i-cinc per cent (25%) d’aquest capital.

Quan concorrin accionistes que representin menys del cinquanta per cent (50%) del capital subscrit amb dret a vot, els acords a què es refereix el paràgraf anterior només es poden adoptar vàlidament amb el vot favorable dels dos terços del capital present o representat en la Junta.

Article 15è. Legitimació per assistir a la Junta

Tenen dret d’assistència a les juntes generals tots els accionistes, fins i tot els que no tenen dret a vot, siguin ordinàries o extraordinàries.

També poden assistir a les juntes generals, quan siguin requerits a aquest efecte, els directors, gerents, tècnics i la resta de persones que tinguin interès en la bona marxa dels assumptes socials. Els administradors de la societat estan obligats a assistir-hi.

El president de la Junta pot autoritzar, en principi, l’assistència de qualsevol altra persona que consideri convenient, però la Junta pot revocar aquesta darrera autorització.

Si, en el futur, les accions queden representades per mitjà d’anotacions en compte, la legitimació per assistir a les juntes la tindran els accionistes la titularitat dels quals consti inscrita en els registres comptables corresponents, cinc (5) dies abans del dia en què s’hagi de fer la Junta.

Article 16è. Assistència telemàtica

Els socis poden assistir a les juntes mitjançant els mitjans telemàtics que assegurin degudament la identitat del subjecte. En la convocatòria s’ha de fer constar els terminis, les formes i les maneres d’exercir els drets de l’accionista previstos pels administradors per a permetre el desenvolupament adequat de la Junta. Els administradors poden determinar que les intervencions i les propostes d’acord que tinguin intenció de formular els qui hagin d’assistir per mitjans telemàtics, es remetin a la societat abans del moment de la constitució de la Junta. Les contestacions a les persones que assisteixin d’aquesta forma i exercitin el seu dret d’informació durant la Junta s’han de produir per escrit, si així ho demanen, durant els set dies següents a la Junta.

Article 17è. Representació

Tot accionista que tingui dret d’assistència es pot fer representar a la Junta General per mitjà d’una altra persona, tot i que aquesta no sigui accionista. La representació s’ha de conferir en els termes i amb l’abast establerts a la Llei de societats de capital, per escrit i amb caràcter especial per a cada Junta. 

La representació és sempre revocable. L’assistència personal del representat a la Junta té valor de revocació.

Article 18è. Lloc i temps de celebració

Les juntes generals s’han de fer a la localitat en què la societat tingui el seu domicili el dia indicat a la convocatòria, però les seves sessions poden ser prorrogades durant un o més dies consecutius, si així ho acorda la Junta a proposta dels administradors o d’un nombre de socis que representi la quarta part del capital present a la Junta.

Sigui quin sigui el nombre de sessions, la Junta es considera única i s’ha d’aixecar una sola acta per a totes les sessions.

Article 19è. Presidència de la Junta

Les juntes generals han de ser presidides pel president o presidenta del Consell d’Administració i, si no hi és, pel vicepresident o vicepresidenta i, a manca d’aquests, pel conseller o consellera de més edat d’entre els presents.

Ha d’assumir el càrrec de secretari o secretària de la Junta General el qui ho sigui del Consell d’Administració i, a manca d’aquest, el vicesecretari o vicesecretària d’aquest òrgan.

Article 20è. Llista d’assistents

Abans de donar inici als punts previstos a l’ordre del dia, s’ha de fer la llista dels assistents, i expressar el caràcter o la representació de cada un i el nombre d’accions pròpies o alienes amb què concorrin.

Al final de la llista s’ha de determinar el nombre d’accionistes presents o representats i també l’import del capital del qual siguin titulars, especificant el que correspongui als accionistes amb dret a vot.

A proposta del president o presidenta, i abans d’iniciar l’ordre del dia, es pot acordar per majoria la designació, entre els accionistes, de dos (2) escrutadors per tal que procedeixin, juntament amb el secretari o secretària, a l’escrutini de les votacions.

Article 21è. Dret d’informació

Els accionistes poden sol·licitar, per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta, o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia. Els administradors estan obligats a proporcionar-los-hi, excepte en casos en què, a judici del president o presidenta, la publicitat de les dades sol·licitades perjudiqui els interessos socials.

Aquesta excepció no és procedent quan la sol·licitud tingui el suport d’accionistes que representen, com a mínim, la quarta part del capital.

Article 22è. Funcionament de la Junta

A la presidència de la Junta General li correspon la direcció dels debats i resoldre els empats que hi pugui haver en les votacions.

Cada un dels punts que formen part de l’ordre del dia ha de ser objecte de votació per separat.

En tot cas, s’ha de votar de forma separada: el nomenament, la ratificació, la reelecció o la separació de cada administrador o administradora i, amb relació a les modificacions dels estatuts socials, la modificació de cada article o grup d’articles que tingui autonomia pròpia.

Els acords socials s’han d’adoptar per majoria simple dels vots dels accionistes presents o representats a la Junta, excepte per als casos en què la llei exigeixi una majoria qualificada. Cada acció dona dret a un vot. 

Els acords de les juntes, amb un resum dels assumptes que s’hagin debatut i de les intervencions de les quals s’hagi sol·licitat constància, s’han de fer constar per mitjà d’actes que compleixin els requisits legals, les quals han de ser signades pel president o presidenta i el secretari o secretària o les persones que les hagin substituït.

Les actes poden ser aprovades per la mateixa Junta després que aquesta s’hagi celebrat i, si no ha tingut lloc la celebració, en el termini de quinze (15) dies, pel president i dos (2) interventors, un en representació de la majoria i l’altre de la minoria.

Els acords socials es poden executar a partir de la data de l’aprovació de l’acta en la qual constin.

Els certificats de les actes i els acords de les juntes generals han de ser expedits pel secretari o secretària del Consell d’Administració i, si no n’hi ha, pel vicesecretari o vicesecretària d’aquest òrgan, amb el vistiplau del president o presidenta del mateix Consell.


Article 23è. Competències de la Junta

Són competència de la Junta General totes les que els atribueix la Llei de societats de capital i aquests estatuts i també, en general, totes les que calgui per al desenvolupament normal o extraordinari de la societat, segons li correspongui en dret.

És competència exclusiva de la Junta General Ordinària censurar la gestió social i aprovar, si escau, els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat.

Qualsevol altre assumpte reservat, legalment o estatutàriament, a la competència de la Junta pot ser decidit per aquesta reunió ordinària o extraordinària, amb el compliment previ dels requisits legals aplicables.


Secció 2ª. Del Consell d’Administració

Article 24è. El Consell d’Administració

El Consell d’Administració constitueix l’òrgan encarregat de dirigir, administrar i representar la societat, en judici i fora d’aquest, sens perjudici de les atribucions que, d’acord amb la llei i aquests estatuts, corresponen a la Junta General.

Article 25è. Composició

El Consell d’Administració ha d’estar format per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a ......... .

La determinació del nombre concret de consellers que ha de compondre el Consell en cada moment, sempre dins del mínim i el màxim a què fa referència aquest article, correspon a la Junta General d’Accionistes.

Article 26è. Nomenament i separació dels consellers

El nomenament dels consellers correspon a la Junta General.

Si durant el termini per al qual van ser nomenats els consellers hi ha vacants, el Consell pot designar, d’entre els accionistes, les persones que les hagin d’ocupar fins que es reuneixi la primera Junta General.

La separació dels consellers pot ser acordada en qualsevol moment per la Junta General.

Article 27è. Requisits i duració del càrrec

Per ser conseller no cal disposar de la qualitat d’accionista i ho poden ser tant les persones físiques com les persones jurídiques, però, en aquest últim cas, la persona jurídica nomenada ha de designar una persona física com a representant per exercir les funcions pròpies del càrrec.

No poden ser consellers els qui estiguin sotmesos a una causa legal d’incapacitat o incompatibilitat.

Els consellers exerceixen el càrrec durant el termini màxim de ......... (...) anys, però poden ser reelegits indefinidament per períodes de la mateixa durada.

Article 28è. Convocatòria. Reunions

El Consell s’ha de reunir com a mínim amb una freqüència trimestral i sempre que ho demanin dos (2) dels seus membres o ho acordi el president o presidenta, i a manca d’aquest, el vicepresident o vicepresidenta, en nom del qual el secretari o secretària, o si no hi és, el vicesecretari o vicesecretària, ha de convocar les reunions.

La convocatòria s’ha de realitzar mitjançant carta, telegrama, fax o qualsevol altre mitjà escrit o telemàtic. La convocatòria s’ha de dirigir personalment a cadascun dels membres del Consell d’Administració en el domicili que consti en el seu nomenament o el que, en cas de canvi, hagi notificat a la societat, almenys amb cinc (5) dies d’antelació. És vàlida la reunió del Consell sense convocatòria prèvia quan, estant reunits tots els seus membres, decideixin per unanimitat celebrar la sessió.

Les reunions es fan al domicili de la societat o a qualsevol localitat designada prèviament pel president o presidenta i indicada a la convocatòria.

Pot assistir a les reunions el director o directora general de la companyia amb veu però sense vot.

El Consell d’Administració es pot celebrar en vàries sales o llocs simultàniament, sempre que es garanteixi per mitjans audiovisuals o telefònics la interactivitat i la intercomunicació en temps real i, per tant, la unitat d’acte. En aquest cas, s’ha de fer constar en la convocatòria el sistema de connexió i, si escau, els llocs en què hi ha disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar en la reunió. Els acords es consideren adoptats en el lloc on hi hagi el president o presidenta.

Article 29è. Constitució

Per tal que la constitució del Consell sigui vàlida es requereix que concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un dels seus components.

Els consellers absents es poden fer representar per un altre conseller o consellera per mitjà d’un escrit adreçat al president o presidenta del Consell d’Administració.

Article 30è. Deliberacions. Acords. Actes

Les deliberacions són presidides pel president o presidenta del Consell i, si no n’hi ha, pel vicepresident o vicepresidenta.

El president o presidenta de la reunió està assistit pel secretari o secretària i, si aquest no hi és, pel vicesecretari o vicesecretària.

Els acords s’adopten per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió.

A iniciativa del president o presidenta, el Consell d’Administració pot adoptar acords per escrit i sense sessió, quan cap conseller s’oposi a aquest procediment. Quan es porti a terme aquest procediment de votació, el secretari o secretària i, si no hi és, el vicesecretari o vicesecretària del Consell d’Administració, ha de deixar constància en acta dels acords adoptats, expressant el nom dels consellers i el sistema emprat per formar la voluntat del Consell, amb indicació del vot emès per cada conseller i consellera. En aquest cas, es considera que els acords han estat adoptats en el lloc del domicili social i en la data de recepció de l’últim dels vots emesos. S’ha d’expressar, també, que cap membre del Consell d’Administració s’ha oposat a aquest procediment. El vot per escrit s’ha d’enviar en el termini de deu (10) dies a comptar des de la data en què es rebi la sol·licitud d’emissió del vot; en cas contrari, no tindrà valor. Transcorregut el termini per emetre el vot, el secretari o secretària, i, si s’escau, el vicesecretari o vicesecretària, ha de notificar als consellers el resultat de la votació, o la impossibilitat d’utilitzar aquest procediment de votació perquè s’hi hagi oposat algun conseller o consellera.

Les discussions i els acords del Consell s’han de fer constar en actes, que han de ser firmades pel president o presidenta i el secretari o secretària, o pels qui els hagin substituït.

Les actes han de ser aprovades pel mateix Consell al final de la reunió o a la següent.

Els certificats de les actes dels acords del Consell han de ser expedits pel secretari o secretària, i a manca d’aquest, pel vicesecretari o vicesecretària, amb el vistiplau del president o presidenta, i a manca d’aquest, del vicepresident o vicepresidenta.

Article 31è. Organització

Correspon al Consell d’Administració designar els consellers que hagin d’ocupar els càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Administració.

Correspon també al Consell d’Administració nomenar el secretari o secretària i vicesecretari o vicesecretària del Consell. Les persones que ocupin aquests càrrecs poden no ser consellers, cas en què han d’assistir a les reunions amb veu però sense vot.

La duració dels càrrecs de president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta, i també la de secretari o secretària i vicesecretari o vicesecretària, si aquests últims fossin consellers, no pot excedir la del seu mandat com a vocals de l’òrgan d’administració, sens perjudici de la seva remoció per part del Consell d’Administració abans que expiri el seu mandat o es faci la seva reelecció.

En el supòsit que el secretari o secretària, o el vicesecretari o vicesecretària no sigui conseller o consellera, el seu nomenament ho serà per temps indefinit, sens perjudici, així mateix, de la seva remoció i reelecció pel Consell d’Administració.

El president o presidenta ha de ser substituït, en les seves absències, pel vicepresident o vicepresidenta. 

El secretari o secretària ha de ser substituït, en les seves absències, pel vicesecretari o vicesecretària.

El Consell pot acceptar la dimissió dels seus membres, proveir entre els accionistes les vacants de vocals que hi hagi fins que es faci la primera Junta General i regular el seu funcionament en tot allò que no estigui regulat expressament per la llei i aquests estatuts.

El president o presidenta i vicepresident o vicepresidenta i, quan correspongui, el secretari o secretària i vicesecretari o vicesecretària que siguin reelegits com a membres del Consell d’Administració per la Junta General, continuen exercint els seus càrrecs que ocupaven amb anterioritat en el Consell d’Administració sense necessitat de nova elecció.

Article 32è. Facultats

La representació de la societat en judici i fora de judici correspon al Consell d’Administració, que ha d’actuar col·legiadament. La representació s’estén a totes les activitats incloses en l’objecte social.

El Consell d’Administració està facultat, de la manera més amplia, per dirigir, administrar i disposar dels béns socials, fer tots aquells actes jurídics que calgui per executar i desenvolupar activitats incloses en el seu objecte social i celebrar tota mena de contractes i actes encara que impliquin adquisició, alienació o gravamen d’immobles, sense cap mena de limitació i també està facultat, en general, per exercitar totes les facultats que no estiguin reservades expressament per la llei o per aquests estatuts a la Junta General.

Article 33è. Delegació de facultats

El Consell d’Administració, sens perjudici dels apoderaments que pugui conferir a qualsevol persona, pot delegar alguna de les facultats que li siguin pròpies, especialment el seguiment de la prospecció de projectes nous, anàlisis i valoració de propostes d’inversió en fase de desenvolupament o explotació, per mitjà de la designació al seu si d’una comissió executiva de ......... (...) membres, a la qual ha d’assistir amb veu, però sense vot, el director general de la companyia. En l’acord de designació d’aquesta comissió executiva cal indicar el règim d’actuació que ha de tenir, tant pel que fa a les relacions amb el Consell com al davant dels seus membres, així com nomenar un president o presidenta.

La comissió executiva n’ha d’informar periòdicament el Consell d’Administració.

La comissió executiva adopta els seus acords per majoria de vots dels presents. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.

Article 34è. Retribució dels administradors

El càrrec d’administrador o administradora és gratuït, per la qual cosa els administradors no tenen dret a percebre cap remuneració.

Article 35è. Gerent

El Consell d’Administració pot designar un director o directora general o gerent gerenta de l’empresa, a qui s’han de conferir els poders necessaris perquè pugui complir amb la seva missió i desenvolupar l’activitat ordinària d’aquesta missió. Pot assistir amb veu, però sense vot, a les sessions que facin el Consell i les comissions executives corresponents.

TÍTOL QUART

DE L’EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS

Article 36è. De l’exercici social

L’exercici social coincideix amb l’any natural.


Article 37è. Dels comptes anuals i aplicació dels resultats

És d’aplicació íntegra en aquesta matèria el que s’indica a la Llei de societats de capital.


TÍTOL CINQUÈ


DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 38è. Dissolució

La societat es dissol per les causes previstes a l’article 362 i concordants de la Llei de societats de capital.

Si és procedent la dissolució perquè s’ha reduït el patrimoni social a una xifra inferior a la meitat del capital, la dissolució es pot evitar mitjançant l’acord d’augment o reducció de capital social o per reconstrucció del patrimoni social en la mesura suficient. Aquesta regularització és eficaç sempre que es faci abans que es decreti la dissolució judicial de la societat.

Article 39è. Liquidació

Un cop dissolta la societat, s’obre el període de liquidació, excepte en els supòsits de fusió, escissió total o qualsevol altre de cessió global d’actiu i passiu.

Article 40è. Liquidadors

A menys que la Junta General acordi una altra cosa, durant el període de liquidació els consellers assumeixen les funcions de liquidadors amb les facultats indicades per la llei i han de dur a terme la liquidació i divisió del patrimoni social d’acord amb els acords de la Junta General i les disposicions vigents. Si el nombre de consellers fos parell, la Junta ha de designar per majoria una altra persona més com a liquidadora, per tal que el número sigui senar.

Article 41è. Divisió del patrimoni social

Un cop satisfets tots els creditors socials o consignats els imports dels seus crèdits, si aquests estan vençuts, o assegurant-ne prèviament el pagament si es tracta de crèdits no vençuts, l’actiu resultant s’ha de repartir entre els socis d’acord amb la llei.

Disposició final

Per a totes les qüestions que puguin sorgir entre la societat i els socis o entre aquests mateixos, llevat dels casos en què la llei determini un procediment imperatiu, les parts acorden que tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o la interpretació d’aquests estatuts, s’ha de resoldre definitivament, per mitjà d’arbitratge del dret, d’acord amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, i s’han de sotmetre al Tribunal Arbitral de ..........., al qual s’encomana administrar l’arbitratge i designar els àrbitres d’acord amb el seu reglament i estatuts, de manera que les parts es comprometen de manera expressa a complir el laude arbitral que es dicti.









Nota: l’autor ha cedit els drets d’aquest model per tal que, de forma gratuïta, una tercera persona el pugui descarregar, copiar, modificar i utilitzar sense mencionar l’autoria ni la font, tant amb caràcter professional com amb caràcter no comercial, sense limitació temporal ni territorial. No n’és permesa la traducció, atès que es tracta d’un model creat per al foment del català a l’àmbit del dret.29E5MV94


