CONTRACTE DE CESSIÓ D'ACCIONS

Aquest contracte de cessió d'accions s'executa i entra en vigor en data
.........................................................:
ENTRE:
............................................................
amb
DNI/CIF............................................,
domicili a..............................
...................................................................................................................,
....................................................................................., i en
la condició
dició de PERSONA CEDENT que aquest contracte li confereix.
I:
L'Associació Ànima Castelló (d'ara endavant, Associació) amb CIF G 44528321,
domicili al carrer d'Enmig,
Enmig, número
númer 48, de Castelló de La Plana, codi postal
ostal 12001, i en
la condició de PERSONA CESSIONÀRIA
CESSIONÀRIA que aquest contracte li confereix.
QUE ACORDEN de manera lliure i voluntària:
La cessió i la corresponent acceptació de ........................... accions del Club Esportiu
Castelló Societat Anònima
nima Esportiva (d'ara endavant, Club) a títol gratuït i de manera
indefinida en el temps en els termes i condicions
condicions que s'exposen en aquest contracte. En
qualsevol cas, la persona cedent mantindrà la titularitat de les accions que són objecte
d'aquest contracte.

ACCIONS OBJECTE DEL CONTRACTE:
Les accions objecte del present contracte s'identifiquen a través de les següents dades de
conformitat
amb
el
Certificat
d'Accions
expedit
pel
Club
amb
data.............................................
data...........................................................,
., que en el moment de la formalització d'aquest
contracte
acte es troba en plena vigència:
•

Número d'accionista de la persona cedent:

•

Nombre d'accions
ccions que la persona cedent cedeix a Ànima Castelló en virtut del
present contracte:

•

Numeració de les accions que la persona cedent cedeix a Ànima Castelló en
virtut del present contracte:
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SOBRE ELS DRETS DE LA PERSONA CEDENT:
I.

Els drets que les accions objecte de la cessió confereixen a la persona cedent
s'hauran de respectar en tot moment per part de l'Associació.. Qualsevol actuació
que realitze l'Associació que puga comprometre la voluntat de la persona cedent
requerirà el vistiplau d'aquesta última. A tals efectes, la persona cedent podrà
exigir a l'Associació totes les proves que conforme a dret servisquen per a
supervisar la representació fidedigna de les accions objecte de la cessió.

II.

En tot cas, la persona cedent gaudirà sense cap menyscapte dels drets econòmics
que conferisquen les accions objecte de la cessió.

III.

La persona cedent podrà sol·licitar en qualsevol moment a l'Associació la
delegació temporall de les
l accions objecte de la cessió amb la finalitat de poder
assistir a la Junta General del Club. Aquesta delegació temporal expirarà una
vegada haja finalitzat la reunió de la Junta General.

IV.

La persona cedent podrà rescindir el contracte de cessió quan així ho considere
adient i, en tot cas, quan l'Associació incomplisca alguna de les condicions
establertes en el present contracte. La rescissió del contracte implicarà la
immediata restitució de les accions objecte de la cessió a la persona
perso cedent sense
cap menyscapte. Perquè la rescissió tinga efecte, la persona cedent haurà de
comunicar la seua voluntat de rescindir el contracte a l'Associació o bé,
comunicar-la directament al Club perquè així ho faça constar en el Llibre
d'Accionistes.

SOBRE LES OBLIGACIONS
OBLIGACIONS DE LA PERSONA CEDENT:
V.

La persona cedent facilitarà
fac
a l'Associació l'administració i la bona gestió de les
accions objecte de la cessió. A tals efectes, la persona cedent complimentarà la
documentació necessària
ssària que l'Associació li requerisca en cada moment per tal
que aquesta última puga exercir un registre
registre diligent de les accions.

VI.

La persona cedent satisfarà les quotes socials i, en el seu cas, les derrames
der
que
l'Associació tinga dret a exigir-li
exigir
de conformitatt amb els Estatuts
E
i els
Reglaments que regulen el seu funcionament. El fet que en el moment de la
rescissió d'aquest contracte la persona cedent ess trobe en una posició deutora
amb l'Associació,, implicarà que aquella, posteriorment, no puga adquirir
novament la condició de
d soci o sòcia de l'Associació.
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SOBRE ELS DRETS DE LA PERSONA CESSIONÀRIA:
VII.

Mentre el present contracte estiga vigent , l'Associació,, a través del
de seu òrgan de
govern, exercirà els drets que les accions objecte
bjecte de la cessió confereixen.
confereixen

VIII.

Quan la persona cedent no atenga les sol·licituds
sol·licituds o requeriments que
l'Associació li efectue, aquesta última podrà exercir les actuacions que considere
oportunes per tal de realitzar una bona administració de les accions objecte
ob
de la
cessió. En qualsevol cas, aquestes
a
actuacions s'ajustaran
'ajustaran al que disposen els
Estatuts i els Reglaments que regulen el funcionament de l'Associació.

IX.

Sense perjudici del que estableix l'apartat I d'aquest contracte, quan la persona
cedent no manifeste cap posicionament respecte als afers
afers que es tracten en la
Junta General
ral del Club, l'Associació exercirà els drets que corresponen a les
accions objecte de la cessió de la manera que estime més adient.

SOBRE LES OBLIGACIONS DE LA PERSONA CESSIONÀRIA:
X.

L'Associació disposarà de tots els mitjans adients per a garantir una
representació fidedigna de la voluntat de la persona cedent. En tot cas, la
disposició perr part de l'Associació de les accions objecte de la cessió s'ajustarà al
que estableix l'apartat I del present
presen contracte.

XI.

L'Associació efectuarà un registre exacte i acurat de les accions objecte de la
cessió. Aquest
quest registre s'ajustarà al que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

XII.

L'Associació retornarà
retornar sense cap menyscapte
nyscapte a la persona cedent les accions
objecte de la cessió quan aquesta última
últi
ho sol·licite,
te, ja siga per delegació
temporal o en virtut de la rescissió del present contracte. El reintegrament
s'ajustarà al que disposa l'apartat IV d'aquest contracte.
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MARC JURÍDIC D'APLICACIÓ:
De conformitat amb el que estableix l'article 1.091 del Codi Civil, els acords que es
recullen en el present contracte tenen força de llei entre les parts contractants.
Totes aquelles qüestions que no es regulen en aquest contracte s'ajustaran al que
estableixen
bleixen les següents normatives:
•

Estatuts de la persona cessionària d'aquest contracte, que en la seua forma
jurídica d'associació sense afany de lucre, estan inscrits en el Registre
Autonòmic d'Associacions, unitat territorial de Castelló, Secció PRIMERA amb
el número CV-01-060335
060335-CS de la Generalitat Valenciana.

•

Reial Decret de 24 de juliol de 1899 pel qual es publica el Codi Civil.

•

Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de Societats de Capital.

•

Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
Documentats.

Subsidiàriament, les relacions que se'n deriven del present contracte que tampoc queden
contemplades
ntemplades en les normatives anteriors es regularan per aquelles disposicions legals
que a cada efecte corresponguen.
RATIFICACIÓ DE L'ACORD ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS:
CONTRACTANTS
Exposades les disposicions anteriors i perquè el present contracte adquirisca plena
p
eficàcia jurídica, les parts contractants estenen la seua signatura com a mostra de la seua
conformitat amb aquest document:

Signatura de la persona CEDENT:

Signatura
natura del/la representant de l'ASSOCIACIÓ:

Castelló de La Plana, a.....................................................................
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