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TIPUS
APROBAR
ASSUMPTE
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRATITZACIÓ DELS CLUBS DE FUTBOL I EN
SUPORT DE L’AFICIÓ DEL VALÈNCIA CLUB DE FUTBOL.
ÒRGAN
PLE

Des dels inicis dels campionats de futbol, aquest esport i el seus clubs han estat un
mecanisme de vertebració, identificació i representació social amb els propis clubs, però també
amb tot allò que representen. En el cas dels clubs de futbol valencians, s’afegeix, a més, l’estima
per la nostra terra, la nostra llengua i la nostra cultura. Com sabem, a partir de la Llei 10/1990, de
15 d’octubre, de l’Esport, els clubs s’han convertit en Societats Anònimes Esportives (SAD),
amb la qual cosa els socis han deixat de ser els propietaris dels mateixos, amb l’excepció de
quatre clubs privilegiats que han pogut mantindre aquest status. Els objectius que aquesta llei
tenia per a acomplir, entre d’altres redreçar la mala gestió econòmica dels clubs, no s’han
complert, i l’únic efecte que s’ha acomplit és desposseir als socis dels clubs de la seua propietat,
passant a mans de grans empresaris, en molts casos llunyans a les terres que representen
cadascun dels clubs, i desarrelant així els clubs de futbol, convertint-los en meres empreses o
instruments financers en una economia hiperglobalitzada a l’esquena de les comunitats locals.
Una bona mostra d’açò és la lamentable deriva a la qual els propietaris majoritaris del València
CF ha condemnat el club. Degut a aquest fracàs, i al pronunciament de la Comissió Europea al
2016 en el qual venia a reconèixer que els quatre clubs que es mantenien al marge de la forma
jurídica de SAD venien a rebre una mena d’ajuda per part de l’Estat Espanyol perquè els
atorgava certs avantatges respecte a la resta, l’Estat Espanyol es va veure obligat a modificar la
llei de 1990, i fruit d’això, el Consell de Ministres va aprovar al desembre passat un
Avantprojecte de Llei per tal de modificar la Llei de l’Esport. Aquest avantprojecte de llei ve a
eliminar el requisit obligatori de convertir-se en SAD per tal de participar a les competicions
oficials, però no estableix cap mecanisme per tal de tornar als socis la propietat del club, ni
tampoc cap mecanisme per a compensar a la resta de clubs d’aquells avantatges que els concedia
la Llei de 1990. Si mirem cap a Europa observem que a la resta de països s’hi protegeix les
aficions i es tendeix a la democratització dels clubs. Un exemple és Alemanya, on la major part
dels clubs són propietat dels seus socis. Igualment, ha estat el Parlament Europeu qui ha emés un
informe en el qual insta a les administracions públiques de l’Estat Espanyol a vigilar la gestió
econòmica i l’impuls de la democratització dels Clubs de Futbol. Per altra banda, també cal
incidir en la democratització de les Federacions Esportives i les Lligues Professionals per tal que
incloguen entre les seues activitats i en els seus òrgans de govern i de representació a les
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associacions d’aficions dels clubs i als accionistes minoritaris per tal que aquestes prenguen part
en les decisions, com també incloure-les dintre de la categoria d’electors i elegibles de les
distintes assemblees generals, per tal de poder garantir la representació dels aficionats
minoritaris. Al Congrés dels Diputats s’han registrat nombroses esmenes a l’Avantprojecte de
Llei per tal de que s’introduïsquen al text les modificacions necessàries per a democratitzar els
clubs de futbol a l’Estat Espanyol. Per això, considerem necessari que Les Corts Valencianes es
pronuncien també i vinguen a reforçar la posició dels socis, per tal de que siguen ells els
vertaders propietaris dels Clubs de Futbol, garantint al mateix temps la pervivència dels aspectes
més socials i culturals a cada club per tal de que continuen sent patrimoni social del poble
valencià. Per tot això, formulem la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Manifestem el suport de l’Ajuntament de València a la modificació de la Llei de
l’Esport al Congrés a través de les esmenes que fomenten la participació de les aficions en la
presa de decisions dels Clubs de Futbol i introduïsquen vies per tal que les aficions siguen
partícips de la gestió i de la propietat de les actuals societats anònimes esportives, tot instant els
grups parlamentaris del Congrés a donar-hi suport en la seua tramitació parlamentària.
2. Manifestem el nostre rebuig a les pràctiques dels propietaris majoritaris dels clubs de
futbol que suposen un perjuí a les aficions d’aquests clubs i que posen en risc el patrimoni social
i cultural que representen entitats tan arrelades a la societat, com és el cas del València Club de
Futbol.
3. Instem a la direcció del València Club de Futbol a complir amb les obligacions
adquirides amb l’Ajuntament de València pel que fa a la finalització de l’estadi de futbol i la
construcció del poliesportiu al barri de Benicalap.
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