
ESTATUTS 

TÍTOL PRINIER 

DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURACIÓ I OBJECTE 

Art. ler. Denominació. 

En acompliment de l'Acord del "Consell Plenari" de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, de data 
3 de Març de 1992, en què es va procedir a l'adjudicació del Concurs d'Iniciatives a favor de 
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. i FOMENTO DE CONSTRUC
CIONES Y CONTRA TAS, S.A., es constitueix una Societat Mercantil Anònima que tindrà el 
caràcter d'Empresa Mixta amb la denominació "Clavegueram de Barcelona, S.A.". Aquesta 
Societat es regirà pel que ve disposat en els presents Estatuts en concordança amb el Reial 
Decret Legislatiu 1564/89 de 22 de desembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes, la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i Règim Local de Catalunya, el 
Reglament de Serveis de les Corporacions locals de 17 de juny de 1955, i per les altres normes 
legals i reglamentàries que li siguin d'aplicació. 

Art. 2on. Objecte Social. 

La societat tindrà com a objecte social l'explotació tècnica, la planificació i el control del 
clavegueram de Barcelona. 

L'objecte referit inclou les següents activitats: 

a) Desenvolupament de la xarxa de clavegueram utilitzant els sistemes de supervisió i control 
més avançats. 

b) L'execució i el muntatge dels sistemes informàtics de gestió i control en temps real, així corn 
el seu manteniment i la seva conservació. 

e) Planificació del desenvolupament de la xarxa de clavegueram. 

d) Proj.ecte, direcció i control de les obres corresponents a la xarxa de clavegueram, que siguin 
necessàries portar a terme segons la programació que aprovi l'Excm. Ajuntament de 
Barcelona. 

e) Periòdica actualització del "Pla Especial de Clavegueram de Barcelona". 

f) L'aplicació de les polítiques del sistema de drenatge establertes per l'Excm. Ajuntament de 
Barcelona. 

g) Cedir en ús, vendre, arrendar o en qualsevol forma comercialitzar a altres organismes públics 
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o entitats privades el "Know how" que tingui l'Empresa com a conseqüència del seu 
desenvolupament~ l'empresa assegurarà -en cas de processos de licitació de contractes- la 
igual accessibilitat per tal d'evitar qualsevol discriminació. 

' 
h) I qualsevol altra activitat que, en relació amb la xarxa de clavegueram, cregui oportú 

d'encarregar-li !Excm. Ajuntament de Barcelona o qualsevol altres organismes dels que formi 
part, encàrrec que es farà mantenint l'equilibri financer previst als articles 127.2 del 
Reglament General de Contractació i demés normes legals aplicables. 

Art. 3r. Duració 

La societat començarà les seves activitats el mateix dia que s'otorgui l'escriptura pública de 
constitució. 

A partir d'aquesta data, la Societat tindrà una duració de quinze anys i quedarà dissolta a la fi 
dels mateixos. 

Art. 4rt. Domicili 

El domicili social queda fixat a Barcelona, carrer Acer no 16. 

El trasllat a una altra seu dins el terme municipal de Barcelona podrà ser acordat pel Consell 
d'Administració. La creació, supresió o el trasllat de sucursals podrà ser també acordada pel 
Consell d'Administració. 

TÍTOL 11 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LES ACCIONS I DELS ACCIONISTES 

Art. Sè. Capital Social 

El capital Social és de sis-cents milions de pessetes, totalment subscrit i íntegrament 
desembossat, i està representat per 600 accions nominatives d'Un Milió de Pessetes de valor 
nominal cadascuna, dividides en dues classes, A i B. 

La classe A ve integrada per 105 accions numerades correlativament de l'I al 105, ambdós 
inclosos, representatives del capital de titularitat pública. 

La classe B ve integrada per 495 accions nominatives numerades correlativament del I 06 al 600, 
ambdós inclosos, representatives del capital de titularitat privada. 

Art. 6è Títol de l'Acció. Llibre d'Accions. 

Les accions estaran representades mitjançant Títols unitaris o ~últiples. Els Títols vindran 
numerats correlativament. 
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S'estendràn en llibres talonaris i contindran com a mínim les mencions contingudes en l'Art. 53 
del vigent Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. 

Es portarà el llibre registre d'accions en la forma que acordi el Consell d'Administració, complint 
el que ve disposat en l'Art. 55 de l'esmentat Text Refós. 

Art. 7è Transmissibilitat de les accions 

a) Les accions de classe A deuran romandre en mans de titularitat pública municipal, per no 
desnaturalitzar la condició d'Empresa Mixta. 

b) Les accions de classe B podran ser transferides lliurament entre els socis privats de l'empresa 
Mixta, sense que es requereixi, per això l'autorització de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 

e) L'acciorústa de la classe B que vulgui vendre, transferir o, de qualsevol altre manera, alienar 
a un tercer les seves accions de la societat, haurà d'oferir-les prèviament, als restants 
accionistes de la mateixa classe, mitjançant comunicació fefaent, expressant en tal 
comunicació el nombre i numeració de les accions oferides, el preu que per elles desitgi 
obtenir, la persona física o jurídica que es proposi adquirir les accions, així com la forma de 
pagament. Dintre dels quinze dies següents a partir de la data en que hagin rebut tal 
notificació, els restants accionistes podran sol.licitar les accions oferides. 

Si les peticions d'accions excedissin de les oferides, aquestes es prorratejaran entre els 
sol.licitants en proporció al nombre d'accions que cadascun d'ells tingui en la societat. Les 
fraccions, si resultessin del repartiment, seran atribu"ídes a qui li correspongui la major. 

d) Respecte a les accions oferides, segons l'apartat anterior, que dintre del termini fixat en 
l'esmentat apartat no hagin estat sol.licitades pels restants accionistes de la classe B, la seva 
alienació al tercer exigirà la prèvia acceptació del nou soci privat per part de l'Excm. 
Ajuntament de Barcelona. 

En qualsevol cas, s'entendrà que l'Ajuntament de Barcelona accepta el nou soci si transcorren 
dos mesos des de la presentació de la sol.licitud d'autorització per a l'alineació de les accions 
sense que l'esmentada Corporació Municipal contesti la sol.licitut. 

Si l'Ajuntament de Barcelona nega la seva autorització per a l'alineació d'accions a la persona 
proposada, haurà de presentar al venedor, en el termini de dos mesos des de la notificació de 
la denegació, un altre adquirent de les accions, i si no ho fes dins de l'esmentat termini, o el 
proposat no volgués adquirir les accions, el venedor podrà alienar les seves accions a la 
persona física o jurídica que havia proposat en un principi. 

e) El preu o valor de les accions serà, als efectes d'aquest article, el que acordin els interessats. 
De no arribar-se a un acord entre venedor i adquirent, el preu de les accions serà el que 
resulti de valor pericial dictaminat per tres facultatius experts,. a nomenar un per cada part 
i el tercer de comú acord, i en cas de no aconseguir-se l'esmentat acord actuarà com a tercer 
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perit la persona que designi el Degà del CoLlegi d'Economistes de Catalunya. 

f) En cas d'aquisició d'accions com a comseqüència d'un procediment judicial o adrrúnistratiu, 
s'estarà a l'establert en l'article 64 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, Real 
Decret Legislatiu 1564/ 1989. 

Qualsevol transrrússió d'accions realitzada sense acomplir els requisits d'aquest article, serà nul.la. 

Art. Sè Drets polítics i econòmics 

Cada acció confereix al seu titular la condició de soci i li dóna dret a participar amb un vot a les 
Juntes Generals, al repartiment dels beneficis socials, a la subscripció preferent en els augments 
del Capital Social i altres drets especificats en l'article 48 del vigent Text Refós de la Llei de 
Societats Anònimes. 

Art. 9è. Usdefruit i garantia penyorària. 

En els casos d'usdefruit i garantia penyorària se seguirà el disposat en el Text Refòs de la Llei 
de Societats Anònimes. 

TÍTOLID 

DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT 

Art. lOè. Òrgans socials. 

Els òrgans socials de govern i administració són la Junta General d'Accionistes, el Consell 
d'Adrrúnistració i el Gerent. 

SECCIÓ PRIMERA: DE LES JUNTES 

Art. llè. La Junta General 

La Junta General d'Accionistes constitueix el més alt òrgan de govern de la Societat, representant 
a la totalitat dels accionistes. Les seves decisions obliguen a tots els socis, llevat del dret 
d'impugnació d'acords, regulat pel Text Refós de la Llei de Societats Anònimes. 

Art. 12è. Règim jurídic de la Junta General. 

En tot el que faci referència als terminis i formalitats de la convocatòria de la Junta General, a 
la seva naturalesa d'Ordinària o Extraordinària, a la possibilitat de la seva constitució de caràcter 
universal, als quòrums per a la seva constitució i adopció d'acords, a la formació de la mesa, 
ordre dels debats i redacció i aprovació de les actes, se seguirà el que ve disposat en el Text 
Refós de la Llei de Societats Anònimes, amb les excepcions establertes en el següent art. 13è. 
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La representació legal de les accions de la classe A correspondrà a l'Excm Sr. Alcalde President 
de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, llevat que ell decideixi del.legar, amb caràcter permanent 
o especial, en un altre membre de la mateix Corporació Municipal. 

Art. 13è. Acords especials de la Junta General. 

Es necessitarà l'acord de les 5/6 parts del total del nombre estatutari de vots per a la presa de 
decisions sobre els següents acords que corresponen exclusivament a la Junta General: 
modificació dels Estatuts socials, aprovació dels Comptes Anuals i la Gestió del Consell 
d'Administració, i la Transformació, Escissió, Fusió, Dissolució i Liquidació de la Societat. 

En qualsevol cas, és necessària l'autorització de l'ens local per a les modificacions estatutàries 
que alterin la seva posició participativa en el capital social. 

SECCIÓ SEGONA: DEL CONSELL D'ADlVUNISTRACIÓ 

Art. 14è. Consell d'Administració. 

La Societat serà administrada i regida pel Consell d'Administració, òrgan que assumeix a més la 
representació social i que té plenitud de facultats. 

EI consell d'Administració vindrà integrat per deu Consellers. 

El càrrec de Conseller serà renunciable, revocable i reelegible. 

Els consellers vindran designats per la Junta General. Cada accionista proposarà els candidats 
que li corresponguin segons la proporció amb que participa en el Capital social de la societat. 

Art. lSè. Durada del càrrec de Conseller. 

La durada del càrrec de Conseller serà de cinc anys, podent ser reelegits una o més vegades per 
períodes de la mateixa duració màxima. 

Els Consellers designats a proposta de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, en ser-ho en funció 
de la representació política o del càrrec tècnic que ostenten en la Corporació Municipal de 
Barcelona, perdran la seva condició de Consellers en quan cessin en aquest càrrec. La Junta 
General procedirà a acordar aquest cessament en la primera sessió que es celebri amb 
posterioritat a la notificació corresponent per part de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. 

Art. 16è. President i Vicepresident 

Els Consellers elegiran entre ells els President i el Vicepresident, càrrecs que seran designats per 
l'Excm. Ajuntament de Barcelona, el primer, i pels socis privats, el segon. 

El Consell designarà, així mateix, un Secretari que, en cas de no ser Conseller, no tindrà dret a 
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vot. 

Art. 17è. Reunions i acords del Consell d'Administració. 

El Consell d'Administració es reunirà quantes vegades ho exigeixi l'interés de la Societat 
mitjançant convocatòria del President, o qui exerceixi la seva funció, i també quan ho sol.liciti 
qualsevol dels accionistes representants en el Consell. 

Les reunions tindran lloc, d'ordinari, al domicili social, però podran també celebrar-se en un altre 
lloc que determinarà el President i que s'indicarà en la corresponent convocatòria, que haurà de 
contenir l'Ordre del Dia i que es farà amb almenys vuit dies d'antelació, llevat de tractar-se de 
sessions d'extraordinària urgència que no quedaran lligades a cap termini. 

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents 
o representats, la meitat més un dels seus components. 

Cada Conseller podrà conferir per escrit la seva representació a un altre Conseller, sense limitació 
en el nombre de representacions que seran computables als efectes dels quòrums de constitució 
i votació. 

En general les deliberacions del Consell d'Administració podran dur-se a terme, o bé després de 
cadascuna de les propostes sotmeses, o bé en conjunt quan finalitzi l'exposició de tote,s les 
propostes. 

Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels Consellers concurrents a la sessió, 
requerint-se, no obstant, la majoria qualificada indicada a l'Art. 19 (referida a membres, no a 
capital), quan s'adoptin els acords sobre les matèries especificades a l'esmentat article. 

Les Actes .del Consell s'estendran en el llibre especial destinat.a l'efecte (legalitzat pels mitjans 
indicats en l'article 298 del Reglament del Registre Mercantil) i seran signades pel President i el 
Secretari. 

Les Actes del Consell podran ser aprovades: 

a) en la pròpia reunió 

b) en la següent sessió 

Els Consellers exerciran el seu càrrec amb la diligència d'un ordenat comerciant i d'un 
representant lleial, i respondran en front de la Societat, en front dels accionistes i en front dels 
creditors, dels danys causats per malícia, abusos de facultats o negligència greu. En tot cas, 
estaran exempts de responsabilitat els Consellers que hagin salvat el seu vot en els acords que 
haguessin causat aquests dany. 

El Consell d'Administració, si així ho estima oportú, podrà fixar dietes d'assitència pels 
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Consellers. 

Art. 18è. Facultats del President i Funcions del Secr·etar i. 

Seran facultats del President: 

a) Convocar els Consells 
b) Establir l'Ordre del Dia dels Consells 
e) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions del Consell 
d) Presidir les Juntes Generals, en què tindrà vot només si és representant legal d'un dels 

accionistes. 
e) Expedir el seu Vist i Plau a totes les Actes i certificacions dels òrgans de govern i 

administració de la Societat. 

El Vicepresident substituirà al President i exercirà les seves funcions en els casos de absència, 
malaltia o impossibilitat d'aquest. 

Seran funcions del Secretari del Consell: 

a) Convocar les sessions per ordre de la Presidència i donar compte dels assumptes que 
existeixin per la formació de l'Ordre del dia. 

b) Actuar com a Secretari de les Juntes Generals. 
e) Assistir a les sessions dels òrgans de govern i administració de la Societat, aixecant Acta de 

les mateixes. 
d) Conservar els llibres socials i lliurar les certificacions que siguin precises dels acords que 

prengui el Consell i la Junta General. 
e) Prestar l'assesorament legal preceptiu. 
f) En cas de no ser Conseller, queda estatutàriament facultat per elevar a públics els acords que 

adopti el Consell i la Junta General i, per tant, podrà comparèixer davant del Fedatari Públic 
i davant dels Registres Mercantils, sense neèessitat de previ document públic d'apoderament, 
als efectes de l'apartat 5è. de l'art. 1280 del Codi Civil. 

Art. 19è. Facultats del Consell 

El Consell tindrà els poders i facultats més amplis per a la gestió, administració i govern dels 
assumptes de la Societat, representant legalment a la mateixa. 

A més a més de les que ja fixa el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, es declaren de 
competència exclusiva del Consell d'Administració les següents matèries: 

Organització del funcionament de l'Empresa. 
Aprovació dels Pressupostos del Servei. 
Política d'Inversions a realitzar. 
Contractes d'obres, serveis i subministres d'import superior a cinquanta milions de pessetes. 
Nomenament i revocació del Gerent. Delegació de facultats. 
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Aprovació i modificació dels Plans i Projectes Generals del Servei. 
Operacions de crèdit 
Autorització de la venda "Know how" i d'altres activitats especificades a l'Art. 2, apartat g), 
amb especial reserva de seguretat de la informació relativa a Ja xarxa de drenatge de 
Barcelona. 

Per a l'adopció d'acords sobre totes les matèries esmentades, es requerirà el vot de la majoria 
qualificada de les 5/6 parts del nombre total estatutari de Consellers. 

Art. 20è. Delegació de Facultats pel Consell. 

El Consell podrà delegar en un o diversos dels seus membres, aquelles de les seves facultats que 
consideri oportunes per a la millor gestió dels negocis socials. Podrà també otorgar 
apoderaments a d'altres persones que no formin part del Consell. En tot cas, no seran mai 
delegables la rendició de comptes, presentació de balanços i demés esmentades a l'Art.l9 
respecte a les que s'exigeixen les majories qualificades, en tal article especificades, la facultat de 
vendre inmobles i la de prestar avals o fiançaments per compte de la Societat. 

SECCIÓ TERCERA: DE LA GERÈNCIA 

Art. 21è. Facultats del Gerent 

Correspondrà al Gerent la responsabilitat directa i immediata sobre l'organització i activitats de 
la Societat. 

El càrrec del Gerent recaurà sempre en persona especialitzada, nomenada pel Consell 
d'Administració a proposta del socis privats, i requerirà en tot cas l'acord de la majoria 
qualificada mencionada en l'art . 19è. 

Assistirà a les reunions del Consell d'Administració amb veu, però sense vot, per a informar i 
rendir comptes sobre l'activitat social i sobre els estats financers. Així mateix, sotmetrà a 
l'aprovació del Consell els assumptes que així ho requereixin. 

Se li otorgaran pel Consell d'Administració els poders necessaris per al compliment de les 
funcions pròpies del seu càrrec. 

TÍTOL IV 

DE LA RETRIBUCIÓ 

Art. 22è. Retribució de l'Empresa pel servei prestat. 

Per la prestació dels serveis i activitats que constitueixen el seu objecte social, l'Empresa percebrà 
com a retribució els imports que resultin de les condicions econòmiques de la oferta adjudicatària 
del Concurs d'Iniciatives per la constitució de l'Empresa Mixta, i les del contracte programa que 
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s'estableix entre l'Excm. Ajuntament de Barcelona i l'Empresa Mixta. 

Art. 23è. Quantia de la Retribució. 
\ 

En qualsevol cas, la quantia de la retribució a percebre pels serveis i activitats serà la que resulti 
necessària, en cada moment, per a aconseguir i mantenir l'equilibri econòmic dels serveis i 
activitats que l'Empresa està encarregada de gestionar. Compendrà, per tant entre d'altres, les 
Despeses d'Explotació pròpies de tal gestió, les Despeses Financeres, l'Amortització Tècnica de 
les inversions realitzades, la quantia necessària per a la creació del Fons d'Amortització del 
Capital Privat, regulada en l'article 26 d'aquests Estatuts, i el Benefici d'Explotació. 

Si l'Excm. Ajuntament de Barcelona, no com a accionista de la Societat sinó en l'exercici de la 
seva potestat com a titular dels serveis públics gestionats, aprovés una retribució que fos inferior 
als costos abans esmentats, la part no finançada directament per l'esmentada retribució es cobrirà 
mitjançant la corresponent aportació del Pressupost Municipal o mitjançant compensacions 
pertinents. 

TÍTOLV 

DELS COMPTES ANUALS, DE L'INFORME DE GESTIÓ I DE LA DISTRIBUCIÓ DE 
BENEFICIS 

Article 24è. Exercici Social. Comptes Anuals i Informe de Gestió. 

L'Exercici social començarà el dia primer de gener i finalitzarà el trenta-u de desembre de cada 
any. Excepcionalment, el primer exercici social començarà el dia de la firma de l'Escriptura de 
Constitució i finalitzarà el trenta-u de desembre del mateix any. 

A la fi de cada exercici el Consell formularà, dins dels tres mesos següents al dia trenta-u de 
desembre, els Comptes Anuals que comprendran el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys i la 
Memòria. Tot això, anirà a acompanyat de l'Informe de Gestió. 

Art. 25è. Auditoria Externa. 

Abans d'elevar aquests Comptes Anuals a l'aprovació de la Junta General Ordinària, seran 
sotmesos a una auditoria externa, de conformitat amb l'establert en la normativa vigent. 

Art. 26è. Fons d'Amortització del Capital P.-ivat. 

De conformitat amb l'establert en l'article 111.3 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals i en la Llei 8/1987 del 15 d'abril, Municipi i Règim Local de Catalunya, es crearà un F on s 
d'Amortització del Capital Privat que serà dotat mitjançant una quantitat anual determinada en 
funció de la quantia del capital privat, aportat inicialment o desembossat posteriorment, i en el 
termini que resti de duració de l'Empresa. 
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L'indicada quantitat serà reintegrada als socis privats en el moment en què s'extingeixi l'Empresa 
Mixta. 

La despesa per Ja dotació anual al Fons d'Amortització del Capital Privat serà comptabilitzada 
en càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys de l'Empresa. En el Passiu del Balanç de Ja mateixa, 
figurarà una partida nomenada "Fons d'Amortització del Capital Privat" i que estarà constituïda 
per la suma de les dotacions que, per tal concepte, hagin estat comptabilitzades en els successius 
Comptes de Pèrdues i Guanys anuals. 

Art. 27è. Aplicació de Beneficis 

Els beneficis s'aplicaran de Ja següent manera: 

a) A la dotació, quan procedeixi, de la Reserva Legal establerta en l'article 214 del Text Refós 
de la Llei de Societats Anònimes. 

b) La resta, es distribuirà en forma de Dividend, o bé podrà ser destinada total o parcialment a 
Reserves. 

TÍTOL VI 

DE L'EXTINCIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT 

Art. 28è. Extinció. Dissolució. 

L'Empresa, per la seva naturalesa mixta i tal com ha quedat establert en l'article 3 d'aquests 
Estatuts, quedarà extingida al termini de la seva duració de quinze anys, sense que li siguin 
aplicables les normes legals sobre liquidació, donat que tot el seu Actiu i Passiu revertirà (llevat 
del Fons d'Amortització del Capital Privat i les Reserves, aquestes últimes en la seva part 
proporcional) a l'Excm. Ajuntament de Barcelona, devent estar en condicions normals d'ús totes 
les instal.lacions, bens i materials del servei. 

No obstant, abans d'aquest termini, la Societat podrà dissoldre's i entrar en liquidació per les 
causes generals establertes en el Text Refós de Ja Llei de Societats Anònimes. 

Art. 29.è. Rescat. 

Si abans de complir-se el terminis de duració de l'Empresa Mixta, l'Excm. Ajuntament de 
Barcelona volgués rescatar la participació dels socis privats, haurà de pagar a aquests pel rescat: 

a) El valor real de les seves accions, que serà fixat pericial ment per tres facultatius experts, a 
nomenar un per cada part i el tercer de comú acord, i en cas de no aconseguir l'esmentat 
acord, actuarà com a tercer perit la persona que designi el Degà del Col.legi d'Economistes 
de Catalunya. 
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En qualsevol cas, la quantitat a percebre pels socis privats, per quest concepte, no podrà ser 
inferior a l'import nominal de les seves accions, més la part de Reserves que 
proporcionalment els hi correspongui. 

' 

b) Una quantitat igual als beneficis que l'aportació privada deixaria de percebre a l'avançar-se 
la data d'extinció de la Societat. L'esmentada quantitat serà igual a la mitjana dels beneficis 
bruts dels tres anys anteriors al rescat (o dels anys anteriors al rescat, si aquest es produeix 
abans dels tres anys d'iniciar-se la prestació del servei), multiplicat pel nombre d'anys que 
faltin per a l'extinció. 

Així mateix l'Excm. Ajuntament de Barcelona haurà d'all iberar i cancel.lar els avals i contra 
garanties que hagin prestat els accionistes particulars a favor o per compte de l'Empresa Mixta. 


