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Estatuts 

 

 
 

Article 1. Denominació 

 

La Societat s’anomena GESTIÓ DE PROJECTES UNIVERSITARIS, FGUV, S.L. 

 

Article 2. Objecte social 

 

La Societat es dedicarà a les activitats següents: edició i venda al detall de llibres, diaris 

i revistes; reproducció i venda de suports de so enregistrat, de vídeo enregistrat, i de 

suports d’informàtica; comerç al detall de begudes, pa i productes de forn, confiteria i 

pastisseria; cafeteries i restaurant; comerç al detall de peces de roba, calçat i articles de 

cuir; comerç al detall de papereria i material d’oficina, llavors, flors i plantes; comerç al 

detall per correspondència i per Internet; ensenyament superior d’especialització i 

postgrau; activitats artístiques i espectacles; prestació de serveis d’organització, gestió i 

execució d’esdeveniments, congressos, fires, exposicions i qualsevol altre tipus 

d’esdeveniments de caràcter sociocultural. Les activitats enumerades podran ser 

realitzades, ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la seua participació en 

altres societats d’objecte idèntic o anàleg. 

 

Article 3. Durada 

 

1. La Societat té una durada indefinida.  

 

2. Les operacions socials començaran en la data d’atorgament de l’escriptura de 

constitució.  

 

Article 4. Domicili 

 

1. El domicili social queda establert al Carrer Amadeu de Savoia núm. 4 de València. 

 

TÍTOL I  

Determinacions generals 
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2. L’òrgan d’administració és competent per a acordar la creació, la supressió o el 

trasllat de les sucursals, com també per a canviar el domicili social dins el mateix 

terme municipal.  

 

 
 

Article 5. Capital social 

 

1. El capital social es fixa en cinquanta mil euros (50.000 €). 

 

2. Es divideix en deu participacions de cinc mil euros (5.000 €) de valor nominal 

cadascuna, numerades correlativament des de la 1 a la 10 inclusivament, totes 

assumides i desembossades.  

 

Article 6. Limitacions a la transmissibilitat de les participacions  

 

La transmissió de les participacions, en qualsevol de les seues formes, s’ha de sotmetre 

al que estableixen els articles 107 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de 

juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC). 

 

Article 7. Ineficàcia de les transmissions  

amb infracció de Llei o dels Estatuts  

 

Les transmissions de participacions socials que no s’ajusten al que estableixen la LSC i 

aquests Estatuts no tindran cap efecte davant la Societat.   

 

Article 8. Copropietat i drets reals   

 

En cas de copropietat, usdefruit, penyora i embargament de participacions socials 

caldrà observar les disposicions legals. 

 

TÍTOL II 

Capital social i participacions 
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Article 9. Òrgans de la Societat 

 

La Societat es regeix i administra:  

 

Primer: Per la Junta General 

 

Segon: Per l’Òrgan d’Administració 

 

Capítol I 
 

Junta General 
 

Article 10. Competència 

 

1. Els socis, reunits en Junta General, decidiran per majoria en els assumptes propis 

de la competència de la Junta, d’acord amb el que estableix l’article 160 de la LSC. 

 

Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagen participat en la reunió, 

queden sotmesos als acords de la Junta General. 

 

2. És competència de la Junta General deliberar i adoptar acords sobre les qüestions 

següents: 

 

a. La censura de la gestió social, l’aprovació dels comptes anuals i l’aplicació del 

resultat 

 

b. El nomenament i la separació dels administradors, liquidadors i, si escau, dels 

auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat 

contra qualsevol d’ells 

 

c. L’autorització als administradors per a l’exercici, per compte propi o d’un altre, 

del mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que constituïsca l’objecte 

social 

 

TÍTOL III 

Règim de la Societat 
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d. La modificació dels Estatuts Socials 

 

e. L’augment i la reducció del capital social 

 

f. La transformació, la fusió i la escissió de la Societat 

 

g. La dissolució de la Societat 

 

h. Qualsevol altres assumptes que determinen la LSC o aquests Estatuts 

 

La Junta General podrà, a més, impartir instruccions a l’òrgan d’administració o 

sotmetre a autorització l’adopció per aquest òrgan de decisions o acords sobre 

determinats assumptes de gestió, sense perjudici del que estableix l’article 234 de la 

LSC.  

 

Article 11. Junta General  

 

1. Els socis, reunits en Junta General, decidiran per majoria determinada en aquests 

Estatuts en els assumptes propis de la competència de la Junta. 

 

2. Tots els socis, inclosos els dissidents i els que no hagen participat a la reunió, 

queden sotmesos als acords de la Junta General, sense perjudici dels drets i les 

facultats d’impugnació en els termes establerts en la Llei especial. 

 

Article 12. Lloc i data de celebració    

 

1. Les Juntes Generals tindran lloc al terme municipal on la Societat tinga el domicili, 

al lloc i en la data i l’hora assenyalats en la convocatòria. Si en la convocatòria no 

figura el lloc de celebració, s’entendrà que la Junta ha estat convocada perquè tinga 

lloc al domicili social. 

 

2. La Junta General universal podrà reunir-se en qualsevol lloc del territori nacional o 

de l’estranger. 

  

Article 13. Forma i contingut de la convocatòria 

 
1. Les Juntes Generals seran convocades per l’òrgan d’administració mitjançant 

anunci comunicat per fax, correu certificat, telegrama o telefax, o qualsevol mitjà 

que n’assegure la recepció, a tots els socis, al domicili designat a aquest efecte o al 

que figure en el Llibre de registre de socis. Entre la convocatòria i la data prevista per 

a la celebració de la reunió haurà d’haver-hi un termini de quinze dies almenys. 
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Aquest termini es computarà a partir de la data en què l’anunci haguera estat 

tramès a l’últim dels socis. No obstant això, quan la Llei exigisca el compliment 

d’un termini diferent, aquest serà respectat. 

 

La convocatòria expressarà el nom de la Societat, la data i l’hora de la reunió, 

l’ordre del dia, en el qual figuraran els assumptes que s’hi tractaran, i, si escau, el 

lloc de celebració. 
  

2. Malgrat el que disposa el número anterior, la Junta General quedarà vàlidament 

constituïda per tractar qualsevol assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, 

sempre que hi estiga present o representada la totalitat del capital social i els 

concurrents accepten per unanimitat la celebració de la reunió i l’ordre del dia. 
 

3. La convocatòria judicial procedirà d’acord amb el que estableix l’article 169 de la 

LSC.  

 

Article 14. Assistència i representació 

 

1. Tots els socis tenen dret a assistir a les Juntes Generals. 

 

2. El soci es pot fer representar en les reunions de la Junta General per mitjà d’unes 

altres persones diferents d’aquelles que expressament enumera l’article 183.1 de la 

LSC, i d’acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 d’aquest precepte i en 

l’article 186 del Reglament del Registre Mercantil.  

 

Article 15. Dret de vot i principi majoritari 

 

1. Cada participació social concedeix al seu titular el dret a emetre un vot. 

 

2. El soci no pot exercir el dret de vot corresponent a les seues participacions quan es 

trobe en alguna de les situacions de conflicte d’interessos fixades en l’article 190 de 

la LSC. 

 

Les participacions socials del soci que es trobe en aquesta situació seran deduïdes 

del capital social per al còmput de la majoria de vots que en cada cas siga 

necessària.  

 

3. Els acords socials s’adoptaran per majoria de vots vàlidament emesos, sempre que 

representen almenys un terç dels vots corresponents a les participacions socials en 

què es dividisca el capital social. No es computaran els vots en blanc. 
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Per excepció al que disposa el paràgraf anterior: 

 

a. L’augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels Estatuts 

Socials per a la qual no s’exigisca majoria qualificada, requeriran el vot 

favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en 

què es dividisca el capital social 

 

b. La transformació, la fusió o la escissió de la Societat, la supressió del dret de 

preferència en els augments de capital, l’exclusió de socis i l’autorització a què 

es refereix l’apartat 1 de l’article 230 de la LSC, requereixen el vot favorable de 

almenys dos terços dels vots corresponents a les participacions en què es 

dividisca el capital social 

 

c. Per incorporar als Estatuts, modificar o suprimir causes de separació diferents 

de les legals, per incorporar als Estatuts altres causes d’exclusió diferents de les 

legals, o modificar les estatutàries, i per alterar el dret dels socis a percebre en 

diners la quota resultant de la liquidació, es requereix el consentiment de tots 

els socis, de conformitat amb el que disposen els articles 347, 350, 351, 392.1 i 

393 de la LSC  

 

Article 16. Funcionament de la Junta 

 

1. Actuarà com a President i Secretari de la Junta els socis que siguen elegits en cada 

reunió, i en el cas que n’hi haja, els que ho siguen del Consell d’Administració. 

 

2. Correspon al President la direcció de la deliberació i la proclamació del resultat de 

la votació. 

 

3. Els acords es consignaran en l’acta, que s’estendrà o consignarà en el llibre 

corresponent, contindrà la llista d’assistents i la resta de circumstàncies exigides 

legalment i reglamentàriament, i haurà de ser aprovada per la mateixa Junta al final 

de la reunió o, si no n’hi ha acord, dins del termini de quinze dies pel President de 

la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre 

per la minoria, d’acord amb el que estableix l’article 202 de la LSC. 

 

4. L’acta tindrà força executiva a partir de la data de l’aprovació. 
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Capítol II 
 

Administració social 
 

Article 17. Administració de la Societat 

 

1. La Junta General de socis determinarà mitjançant un acord que serà inscrit en el 

Registre Mercantil, que l’administració de la Societat s’encomane a: 

 

a. Un administrador únic. I en aquest cas, serà qui represente a la Societat 

 

b. Dos o més administradors solidaris. La representació de la Societat 

correspondrà a qualsevol d’ells 

 

c. Dos administradors mancomunats. Representaran a la Societat de forma 

conjunta 

 

d. Un Consell d’Administració, integrat per un nombre de consellers no inferior a 

tres ni superior a dotze. I en aquest cas, el poder de representació correspondrà 

al mateix Consell d’Administració 

 

Si hi ha Consell, aquest es constituirà a la localitat del domicili social a instància 

del President o de qualsevol dels consellers. El Secretari o, si no n’hi ha, 

qualsevol conseller, efectuarà la convocatòria amb una antelació mínima de tres 

dies en la forma prevista per a la convocatòria de la Junta General. El Consell 

quedarà vàlidament constituït amb la meitat més un dels membres, i ha 

d’adoptar els acords per majoria de vots, excepte quan la LSC exigisca majories 

especials. 

 

2. La durada del càrrec d’administrador serà indefinida. 

 

3. El nomenament de l’administrador, així com la seua separació en qualsevol 

moment, fins i tot encara que no figure en l’ordre del dia, és competència de la 

Junta General. 

 

4. L’administrador no es pot dedicar, per compte propi o d’un altre, al mateix, anàleg 

o complementari gènere d’activitat que constituïsca l’objecte social, excepte 

autorització expressa de la Societat, mitjançant un acord de la Junta General. 

 

5. El càrrec d’administrador pot ser remunerat o gratuït. 
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6. Les decisions adoptades pel o pels administradors obligaran la Societat davant 

tercers que hagen obrat de bona fe i sense culpa greu, encara que l’acte no estiga 

comprès en l’objecte social. 

 

Article 18. Constància de decisions de l’òrgan d’administració 

 

L’òrgan d’administració ha de fer constar les decisions que adopte, per al seu record i 

prova, en el corresponent llibre d’actes. 

 

 
 

Article 19. Exercici social 

 

1. Els exercicis socials coincidiran amb els anys naturals i tancaran el trenta-u de 

desembre. 

 

2. El primer exercici social comprèn des del començament de les operacions de la 

Societat fins al trenta-u de desembre del mateix any. 

 

Article 20. Comptes anuals 

 

1. Els comptes anuals i l’informe de gestió, i també, si escau, la seua revisió per 

auditors de comptes, s’han d’ajustar a les normes legals, fins i tot pel que fa al seu 

dipòsit en el Registre Mercantil. 

 

2. Dins els tres primers mesos de cada any, l’administrador formularà els comptes 

anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació de resultats, així com, si escau, 

els comptes i l’informe de gestió consolidats. 

 

3. Els socis tenen dret a obtenir, en la forma i en els terminis legalment establerts, una 

còpia dels documents abans referits i, si escau, de l’informe dels auditors de 

comptes. 

 

 

 

TÍTOL IV 

Exercici social i comptes anuals 
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Així mateix, el soci o els socis que representen almenys el cinc per cent del capital 

podran examinar al domicili social, en la forma i en els terminis legalment 

establerts, els documents que servisquen de suport i d’antecedent dels comptes 

anuals. 

 

Article 21. Aplicació del resultat 

 

1. L’aplicació del resultat de l’exercici és competència de la Junta General, amb els 

límits legals i estatutaris. 

 

2. La distribució de dividends als socis es realitzarà en proporció a la seua 

participació al capital social. 

 

 
 

Article 22. Separació 

 

1. Tindran dret a separar-se de la Societat els socis que no hagen votat a favor de 

l’acord corresponent en els casos següents: 

 

a. Substitució de l’objecte social 

 

b. Trasllat del domicili social a l’estranger, quan hi haja un conveni internacional 

vigent a Espanya que ho permeta, amb manteniment de la mateixa personalitat 

jurídica de la Societat 

 

c. Modificació del règim de transmissió de les participacions socials 

 

d. Pròrroga o reactivació de la Societat 

 

e. Transformació en societat anònima, societat civil, cooperativa, col·lectiva o 

comanditària, simple o per accions, així com en agrupació d’interès econòmic  

 

f. Creació, modificació o extinció anticipada de l’obligació de realitzar prestacions 

accessòries     

 

TÍTOL V 

Separació i exclusió de socis 
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2. En tot allò que fa referència a l’exercici del dret de separació, procediment, 

valoració i reembossament de les participacions socials i responsabilitat dels socis 

separats, s’aplicaran les normes legals. 

 

Article 23. Exclusió  

 

1. La Societat pot excloure el soci que incomplisca l’obligació de realitzar prestacions 

accessòries, i el soci administrador que infringisca la prohibició de competència o 

haja estat condemnat per sentència ferma a indemnitzar a la Societat els danys i els 

perjudicis causats per actes contraris a la LSC o a aquests Estatuts o realitzats sense 

la diligència deguda. 

 

2. El procediment d’exclusió, la valoració i el reembossament de les participacions i la 

responsabilitat dels socis exclosos s’han d’ajustar, en tot cas, a les normes legals. 

 
 

Article 24. Dissolució  

  

La Societat es dissoldrà, amb estricta observança del que disposen la LSC i aquests 

Estatuts, per acord de la Junta General i en els altres casos fixats per l’article 363 de la 

LSC. 

 

Article 25. Liquidació 

 

1. La dissolució de la Societat obri el període de liquidació. 

 

2. Qui siga administrador a l’hora de la dissolució quedarà convertit en liquidador, 

llevat que la Junta General, en acordar la dissolució, designe unes altres persones. 

 

3. En tot cas, es compliran les normes establides en el Títol X de la LSC. 

 

TÍTOL VI 

Dissolució i liquidació 
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Article 26. Remissió legal   

 

En tot allò que no és previst expressament en aquests Estatuts, caldrà aplicar les normes 

del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Societats de Capital (LSC) i la resta de disposicions legals i reglamentàries que 

hi siguen aplicables. 

TÍTOL VII 

Règim supletori 


