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Opinión 

Perquè votarem no 

El passat dilluns dia 12 de desembre, l’APMAE va celebrar la seva assemblea on, entre d’altres punts de l’ordre del 

dia, es decidia el posicionament de l’associació a la propera Junta General d’Accionistes del RCD Espanyol que es 

durà a terme el proper dilluns dia 19. 

Es va acordar votar no a l’aprovació dels comptes i a la gestió del Consell d’Administració durant la temporada 
2010/11. El motiu de votar no a la gestió social –no es refereix a temes com penyes, sinó a la gestió del Club entès com a societat– es 

deu als següents fets. 

Malgrat haver tingut uns beneficis per la venta de jugadors –Pareja, Moises, Didac i Victor Ruíz, les vendes d’Osvaldo i Callejón no 
corresponen a la temporada anterior– de prop de 15 milions d’euros, i haver fet una ampliació de capital de més de 7,6 milions d’euros, ha 

hagut unes pèrdues de 900.000 euros i l’endeutament no només no ha disminuït sinó que ha augmentat segons el Club de 142 a 148 
milions d’euros –deute net–. 

L’ampliació de capital de fins a 12 milions d’euros ha acabat amb 5,1 milions d’euros corresponents a accionistes que s’han rascat la 

butxaca i 2,5 milions de deute reconvertit en accions. Convé recordar que uns quants consellers no van posar ni un euro en l’ampliació de 
capital. 

Considerem insostenible el pes del cost salarial –sous i amortitzacions de jugadors– de 44,3 milions, respecte als ingressos ordinaris –
sense comptar la venda de jugadors– de 45 milions. Això vol dir que, de cada 100 euros que ingressa l’Espanyol més de 95 se’n van a 

pagar sous i amortitzacions. 

El deute esta mal estructurat, és a dir, una part massa important del deute s’ha de pagar fins el 30 de juny de 2012 (70 milions d’euros). 

Per fer front a aquesta quantitat el Club disposa d’uns 40 milions d’euros –diners que té i que espera ingressar fins el 30 juny–, és a dir, 
per a estar al corrent de pagament el proper 30 de juny li calen 30 milions que no té, d’això se’n diu fons de maniobra. Cal assenyalar que 

el fons de maniobra ha millorat en més de 10 milions respecte la temporada anterior i insistim que no està comptabilitzat els traspassos de 
Osvaldo i Callejón, amb tot és una quantitat massa elevada i no ens ha d’estranyar la venda d’algun jugador a més de les possibles de 
Dátolo i Kameni. 

Respecte als comptes, i basant-nos en l’esborrany de l’informe de l’auditor que ens va facilitar el Club la darrera setmana de novembre –
hem de suposar que no hi hauran grans canvis, seria per anar als jutjats–, l’auditor fa constar que els comptes reflecteixen la imatge fidel 

de la situació econòmica del Club, tret de dos aspectes, és com si el metge et diu que estàs bé de salut tret de que tens Parkinson i 
Diabetis. 

L’auditor fa constar que s’ha activat el futbol base, fet que no permet la normativa comptable. Què vol dir això? Al balanç, a l’apartat de 

l’actiu, es valora el patrimoni del Club, Estadi, Ciutat Esportiva, i els jugadors. Com es valora un jugador? Pel preu que el Club ha pagat 

per ell a un altre club. Que passa amb els jugadors que han pujat del futbol base? Doncs que la normativa comptable estableix que el seu 

valor es 0 euros, però el Club els ha valorat els darrers anys per una quantitat de 17,7 milions. Si be podem considerar que la normativa 
penalitza als clubs que aposten pel futbol base, la normativa es clara i s’ha de complir. 

L’auditor fa constar al seu informe, al que tots els accionistes poden tenir accés demanant-lo al Club abans de la Junta o a l’entrada de la 

mateixa, que s’hauria d’haver aprovisionat les quantitats que Hisenda reclama al Club, és a dir, fer un raconet. La quantitat puja a 17,4 
milions d’euros. 

Fent un càlcul del que ens assenyala l’auditor, podem calcular que el deute net del Club passaria dels 148 que presenta el Consell 

d’Administració a 165,4 milions d’euros, i el patrimoni net –la diferència entre el que es té i el que es deu– no seria 12,6 sinó de menys 
22,5 milions d’euros. 

Per això votarem no. 

Ferran Marín 
 
16 de diciembre de 2011 
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Aprofito per recordar als accionistes que encara no han rebut la targeta d’assistència de que poden demanar-la al Club. 
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