
“De les societats professionals i el seu registre 
  
1. Les societats professionals per a l'exercici de l'advocacia es regiran pel disposat en la Llei 
2/2007, de 15 de 
març, de societats professionals, legislació que la substitueixi o de la forma societària 
adoptada, per les seves 
normes de desenvolupament, per la normativa que hi sigui aplicable, per les normes de 
l'advocacia catalana, 
l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola i pels presents Estatuts. 
  
2. Així mateix, es regiran per les mateixes normes les societats professionals que tinguin per 
objecte l'exercici 
professional de diverses activitats professionals, quan una d'elles sigui l'advocacia. 
  
3. El Col·legi mantindrà un Registre de Societats Professionals en el qual s'inscriuran 
obligatòriament les 
següents societats professionals, a l'efecte de la seva incorporació al Col·legi i que aquest 
pugui exercir sobre 
les mateixes les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals 
col·legiats: 
  
a) Les societats professionals d'advocats i d'advocades, siguin o no multidisciplinàries, que 
tinguin el domicili 
social dins de l'àmbit territorial del Col·legi. 
b) Les sucursals domiciliades dins de la demarcació territorial del Col·legi, de societats 
professionals d'advocats 
i d'advocades, siguin o no multidisciplinàries, que tinguin per objecte l'exercici de l'activitat 
professional pròpia 
de l'advocacia i que tinguin el domicili social fora de l'àmbit territorial del Col·legi. 
  
4. En la inscripció es faran constar tots aquells elements exigits per la normativa vigent per a 
la inscripció de la 
forma societària que es tracti, almenys, els següents extrems: 
  
a) Denominació o raó social i domicili de la societat. 
b) Data i ressenya identificativa de l'escriptura pública de constitució i notari autoritzant; 
identificació dels 
atorgants, expressant si són o no socis professionals; i durada de la societat si s'hagués 
constituït per temps 
determinat. 
c) L'activitat o activitats professionals que constitueixin l'objecte social. 
d) Identificació dels socis professionals i no professionals i, en relació amb aquells, número de 
col·legiat i 
col·legi professional de pertinença. 
e) Identificació de les persones que s'encarreguin de l'administració i representació, expressant 
la condició de 
soci professional o no de cadascuna d'elles. 
  
5. Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social serà 
igualment objecte 
d'inscripció en el Registre de Societats Professionals. 
  
6. El Col·legi exercirà sobre les societats professionals inscrites les mateixes competències que 
li atribueix 
l'ordenament jurídic sobre els col·legiats i les col·legiades exercents, especialment pel que es 
refereix a la 
deontologia professional i a l'exercici de la potestat sancionadora. La falta d'inscripció en el 
Registre de 
Societats Professionals no serà obstacle per a l'acreditació de l'existència de societat 
professional per qualsevol 
altre mitjà admès en dret i la subjecció de la mateixa a les obligacions col·legials 
corresponents, particularment 
a les deontològiques. 



  
7. Les societats professionals podran preveure en els seus estatuts o acordar en un moment 
posterior, que les 
controvèrsies que sorgeixin entre els socis, entre aquests i els administradors i entre qualsevol 
d'ells i la 
societat, incloses les relatives al funcionament, separació, exclusió i determinació de la quota 
de liquidació, se 
sotmetin a arbitratge col·legial.” 


