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5. Immobilitzat intangible esportiu
L’epígraf “Immobilitzat intangible esportiu” recull els drets d’adquisició de jugadors així com altres conceptes de naturalesa similar. El movi-
ment produït en aquest epígraf del balanç consolidat en la temporada 2018/19 ha estat el següent:

Milers d’euros

01/07/2018 Entrades i dotacions Sortides, Baixes o 
Reduccions 30/06/2019

Cost: 
Futbol 687.907 322.430 (211.879) 798.458
Bàsquet 3.500 1.120 (150) 4.470
Handbol 1.920 110 (50) 1.980
Hoquei i altres 555 76 (121) 510
Bestretes 5.866 400 (5.316) 950

Total cost 699.748 324.136 (217.516) 806.368
Amortització acumulada:
Futbol (243.437) (143.801) 113.071 (274.167)
Bàsquet (1.574) (1.280) 120 (2.734)
Handbol (875) (358) 25 (1.208)
Hoquei i altres (482) (89) 107 (464)

Total amortització acumulada (246.368) (145.528) 113.323 (278.573)
Deteriorament:
Futbol (2.500) (26.311) 28.811 -

Total deteriorament (2.500) (26.311) 28.811 -
Total net 450.880 152.297 (75.382) 527.795

Els drets d’adquisició de jugadors es consideren despesa en les pròximes temporades, sense considerar l’efecte de les provisions per 
deteriorament, segons l’estimació següent:

Milers d’euros

30/06/2019

Temporada:
2019/2020 149.411

2020/2021 138.976

2021/2022 130.720
2022/2023 i següents 108.688

Total 527.795

Les altes més significatives de l’exercici corresponen a l’adquisició dels drets federatius de jugadors per import de 265.855 
milers d’euros.

El 30 de juny del 2019 hi ha passius contingents derivats dels acords assolits amb clubs per  adquirir els drets federatius de jugadors 
que pertanyen a la primera plantilla, els quals estan subjectes al compliment d’una sèrie de condicions. La probabilitat d’ocurrència 
depèn de fets incerts en el futur, sent l’import màxim a pagar sobre la base dels acords contractuals aplicables al tancament de 
l’exercici anual acabat el 30 de juny del 2019 de 62 milions d’euros. Així mateix, hi ha acords amb clubs sobre els quals el Club té drets 
de cobrament contingents en relació amb jugadors venuts o cedits per un import màxim de 19 milions d’euros.

Addicionalment, es mantenen drets preferents sobre determinats jugadors per un import de 950 milers d’euros. La Junta Directiva 
i la direcció esportiva del Club consideren que no hi ha indicis de deteriorament dels drets preferencials esmentats.

Les baixes del present exercici corresponen, principalment, a la venda de jugadors que han generat un benefici de 98.526 milers 
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d’euros registrats a l’epígraf “Resultats per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt. Addicionalment, 
durant aquest exercici, s’han rescindit els contractes de diversos jugadors que han comportat una pèrdua per un import de 210 
milers d’euros.

Així mateix, l’epígraf “Resultat per alienacions i altres” del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt recull altres beneficis per 
un import de 2.404 milers d’euros, bàsicament, generats en concepte dels cobraments rebuts per variables pel rendiment esportiu 
pactat en diferents contractes de venda de drets federatius i pels traspassos a altres clubs de jugadors que van formar part del Club 
en exercicis anteriors.

Amb posterioritat al 30 de juny del 2019 i amb anterioritat a la data de formulació dels presents comptes anuales consolidats, el Club 
ha pagat la clàusula de rescissió del contracte laboral d’un jugador per un import de 120 milions d’euros.

La Junta Directiva del Club no té coneixement de situacions que requereixin el registre de deterioraments per un import significatiu 
en data 30 de juny del 2019 addicionals als registrats en els comptes anuals consolidats adjunts.

La durada mitjana dels contractes laborals de la plantilla inscriptible a la Liga Nacional de Fútbol Profesional és de 5 anys. 

El 30 de juny del 2019 hi ha elements del tot amortitzats per un import de 2.895 milers d’euros.

Els jugadors es contracten mitjançant contracte laboral acollit al Reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació 
laboral especial dels esportistes professionals, en règim general.

L’ingrés derivat de la cessió i formació de jugadors registrat a l’epígraf “Altres ingressos d’explotació” del compte de pèrdues i guanys 
consolidat durant l’exercici 2018/19 ascendeix a 12.690 milers d’euros (Nota 18.2).




