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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. La companyia es denominarà TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, SL.

Es regirà pels presents estatuts i, en tot allò que no hi estigués previst, per les disposicions de la Llei
de Societats Limitades i la resta de legals d'aplicació.

Article 2. 1. L'objecte de la societat serà el següent:

a) La gestió, l'explotació i l'operació de serveis i modes de transport públic, de persones i
equipatges, tot incloent el seu disseny, planificació i construcció, així com l'administració dels
béns que els integrin o estiguin afectes.

b) El disseny, planificació, desenvolupament i gestió d'activitats i prestació de serveis d'estudi i
assessorament, investigació, producció i distribució de recursos, comercials i publicitaris,
transferència de tecnologia, sistemes de telecomunicacions i generació d'energia, comptables,
laborals, administratius, de gestió i organització d'empreses.

c) Les activitats que li encomani l'Entitat Metropolitana del Transport.

2. Pel desenvolupament dels actes que constitueixen l'objecte social podrà adquirir o arrendar béns
mobles i immobles, fer instal·lacions de tot ordre i, en general, realitzar qualsevol altra activitat
mercantil o industrial complementària, connexa o accessòria a les assenyalades.

3. L'objecte social es pot fer en tots els camps del transport, tant a l'àmbit territorial que li és propi com
fora d'ell i àdhuc a l'estranger, per la societat, directament o indirectament mitjançant la titularitat
d'accions o participacions en societats mercantils, i entitats o organismes públics, amb objecte idèntic,
anàleg o semblant, tant nacionals com estrangeres.

Article 3. Queden excloses totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la Llei exigeixi
requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Si les disposicions legals exigissin, per a l'exercici d'algunes de les activitats compreses en l'objecte
social, algun títol professional o autorització administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes
activitats hauran de realitzar-se per mitjà de persona que ostenti aquesta titularitat professional, i si
s'escau, no podran iniciar-se abans que s'hagin complert els requisits administratius exigits.
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Article 4. La durada de la societat és indefinida i començarà les seves operacions el dia de
l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Article 5. La data de tancament de l'exercici social serà el dia 31 de desembre de cada any.

Article 6. Té el seu domicili a Barcelona, carrer 60 núm. 21-23, sector A de la Zona Franca.

Per acord de l'Administració podrà traslladar-se dins de la mateixa població on es troba establert.

De la mateixa manera podran ser creades, suprimides o traslladades les sucursals, agències o
delegacions que el desenvolupament de l'activitat faci necessàries o convenients, tant en territori
nacional com estranger.

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL
Article 7. El capital social es fixa en la quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES MIL CENT EUROS
(323.100€). Està representat per 32.310 participacions socials iguals, acumulables i indivisibles, de 10
euros cadascuna, numerades de l'1 al 32.310, ambdós inclosos. Està totalment desemborsat.

CAPÍTOL III. RÈGIM DE LES PARTICIPACIONS
Article 8. Les participacions socials estan subjectes al règim previst a la Llei.

Les transmissions de participacions socials i la constitució del dret real de penyora haurà de constar
en document públic. La constitució d'altres drets reals haurà de constar en escriptura pública.

Els drets davant de la societat es podran exercir des que aquesta tingui coneixement de la
transmissió o constitució del gravamen.

La societat portarà un llibre registre de socis que qualsevol soci podrà examinar i del qual els titulars
podran obtenir certificacions dels drets registrats a nom seu.

Article 9. La transmissió de participacions socials es regirà per allò que es disposa als articles 28 i
següents de la Llei. En conseqüència, serà lliure la transmissió voluntària de participacions per actes
intervius entre socis, o a favor del cònjuge, ascendents o descendents del soci o de societats
pertanyents al mateix grup que la transmetent, com també les transmissions mortis causa.
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Article 10. En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci rau en el nu propietari, però
l'usufructuari tindrà dret en tot cas als dividends acordats per la societat durant l'usdefruit, i en el cas
de penyora, correspondrà al propietari l'exercici dels drets del soci.

CAPÍTOL IV. ÒRGANS SOCIALS
Article 11. Els òrgans socials són la junta general i els administradors, i en allò que no es preveu en
aquests estatuts es regiran pel que es disposa als articles 43 i següents de la Llei.

Article 12. Junta general.
Els socis reunits en junta general decidiran per majoria legal, en els assumptes propis de la
competència de la junta.

Article 13. Convocatòria.
La junta general serà convocada pels administradors o liquidadors, si s'escau, mitjançant comunicació
individual i escrita de l'anunci a tots els socis al domicili que consti en el llibre registre per correu
certificat, amb justificant de recepció.

Article 14. Assistència i representació.
Tots els socis tenen dret a assistir a la junta general per ells mateixos o representats per una altra
persona, soci o no. La representació comprendrà la totalitat de les participacions del representat,
haurà de conferir-se per escrit, i si no consta en document públic haurà de ser especial per a cada
junta.

Article 15. Administradors.
La junta general confiarà l'administració de la societat a un administrador únic, dos de mancomunats,
diversos de solidaris, amb un màxim de cinc, o a un Consell d'Administració.

Article 16. Per ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

Article 17. Els administradors exerciran el seu càrrec indefinidament, i podran ser separats del seu
càrrec per la junta general encara que la separació no consti en l'ordre del dia.

Article 18. La representació de la societat en judici i fora de judici correspon als administradors i
s'estendrà a tots els actes compresos en l'objecte social, i podran sense cap limitació:

Transports Metropolitans de Barcelona, SL
Estatuts

5

a) Administrar els béns de la societat, de qualsevol classe; iniciar, prosseguir i acabar tota classe
d'expedients davant de qualsevol persona o entitat, organismes de l'Estat, la província, el municipi, la
Generalitat de Catalunya, comunitats i ens autònoms o autonòmics, i qualssevol altres.

b) Cobrar i pagar totes les quantitats que acrediti o hagi de pagar la companyia per qualsevol títol o
causa, fins i tot fer efectius lliuraments de l'Estat, la província, el municipi, la Generalitat de Catalunya,
comunitats i ens autònoms o autonòmics i qualssevol altres, en qualsevol de les seves dependències,
fins i tot delegacions d'Hisenda, i signar els rebuts i la resta de documents que se li exigeixin.

c) Representar la societat en tota classe de contractes i operacions, amb facultats expresses per
arrendar, comprar, vendre, permutar, cedir, i en qualsevol altra forma, adquirir i alienar béns mobles i
immobles, drets reals i personals; practicar agrupacions i segregacions de finques; descriure restes;
formalitzar declaracions d'obres; constituir immobles en règim de propietat horitzontal, establir, si
s'escau, normes i estatuts de comunitat i, en general, realitzar en relació amb aquests béns, tota
classe d'actes i contractes d'administració i de domini.

d) Prendre diners a préstec de qualsevol persona o entitat, fins i tot del Banc Hipotecari d'Espanya,
banca oficial o privada, caixes d'estalvi o entitats similars, i constituir en garantia del capital i
responsabilitats accessòries que lliurement concerti, hipoteca sobre els béns mobles i immobles de la
companyia. Posposar hipoteques, drets reals i la resta de garanties constituïdes sobre crèdits a favor
de la societat. Cedir aquests crèdits a favor de persones naturals o jurídiques. Cancel·lar hipoteques
o altres gravàmens constituïts a favor de la companyia.

e) Lliurar, endossar, negociar, acceptar, cobrar, pagar i protestar lletres de canvi i la resta de
documents de crèdit i gir; obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents d'efectiu o de crèdit, amb garantia
d'efectes o sense o altres béns; constituir, cancel·lar i retirar fiances provisionals i definitives, com
també dipòsits de qualsevol classe, fins i tot davant de la Caixa General de Dipòsits. Tot això en
qualsevol banc, caixa d'estalvis o entitats anàlogues, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals
i la Caixa General de Dipòsits.

f) Contractar i acomiadar personal, bo i fixant els seus sous i la resta d'emoluments; formular
expedients de sancions laborals davant de la Magistratura del Treball, amb facultat per absoldre
posicions en judici.

g) Prendre part en qualsevol classe de subhastes i concursos que es convoquin per particulars o
organismes i dependències de l'Estat, la província, el municipi, la Generalitat de Catalunya i la resta
de comunitats i ens autònoms o autonòmics i qualssevol altres.
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h) Resoldre, transigir, comprometre, iniciar, seguir i acabar tots els expedients, assumptes o gestions
que interessin la societat i exercir les accions de tota índole que li corresponguin.

i) Conferir i revocar poders de qualsevol classe, fins i tot per litigar i pledejar, amb les facultats
ordinàries o extraordinàries que siguin necessàries, com també per recórrer en cassació, sense
limitació.

j) Atorgar i signar per a tot el que antecedeix els documents públics i privats necessaris o
convenients, i pactar-hi tot gènere de clàusules o estipulacions, sense cap limitació.

Article 19. Els administradors podran rebre la retribució fixa en la forma i quantia que determini la
Junta General sense perjudici de compensar, a més a més, les despeses a que doni lloc l'exercici del
càrrec.

Article 20. Consell d'Administració.
El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de tres i un màxim de set membres.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats per un
altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació es conferirà mitjançant carta
adreçada al president.

Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà de ser convocada
pel president o sotspresident, si s'escau. La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap
conseller s'hi oposa. En cas d'empat, decidirà el vot personal de qui fos president.

El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu president, a iniciativa pròpia o quan ho sol·licitin
dos dels seus membres. La convocatòria es cursarà mitjançant carta o telegrama adreçat a tots i
cadascun dels seus components, amb vint-i-quatre hores d'antelació.

Designarà el seu president i un secretari.

CAPÍTOL V. SEPARACIÓ I EXCLUSIÓ
DELS SOCIS
Article 21. Els socis tindran dret a separar-se de la societat i en podran ser exclosos, per acord de la
junta general, per les causes i en la forma prevista als articles 95 i següents de la Llei.
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CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 22. La societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d'acord amb el règim establert als
articles 104 i següents de la Llei.

Article 23. Els administradors, en el moment de la dissolució, quedaran convertits en liquidadors,
llevat que la junta general hagués designat d'altres en acordar la dissolució.
Els liquidadors exerciran el seu càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys des de l'obertura
de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la junta general al balanç final de la
liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim podrà sol·licitar del Jutge de Primera Instància
del domicili social la separació dels liquidadors en la forma prevista per la Llei.

Article 24. La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a la seva participació en
el capital social.

CAPÍTOL VII. SOCIETAT UNIPERSONAL
Article 25. En cas de societat unipersonal s'estarà d'acord amb el que es preveu als articles 125 i
següents de la Llei, i el soci únic exercirà les competències de la junta general.

Transcorreguts sis mesos des que un únic soci sigui propietari de totes les participacions socials,
sense que aquesta circumstància s'hagués inscrit en el Registre Mercantil, el soci únic respondrà
personalment, il·limitadament i solidàriament dels deutes socials contrets durant el període
d'unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes contrets amb
posterioritat.

