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Títol I. Disposicions Generals  
 
 
Article 1.- Objecte i àmbit d’aplicació  
 
1. El present Reglament té per objecte regular el funcionament i el procediment 
d’inscripció al Registre de Societats Adscrites del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.  
 
2. A efectes d’aquest Reglament, s’entendrà com a Societat Adscrita al CEC  
aquelles societats formades per, com a mínim, un/a economista o un/a titulat/da 
mercantil col·legiat/da en el Col·legi d’Economistes de Catalunya i que no 
essent societats professionals, desitgen vincular-se al Col·legi d’Economistes 
de Catalunya per tal de formar-ne part i poder gaudir dels serveis previstos.  
 
 
 

Títol II.- Requisits d’accés  
 
Article 2.- Objecte social  
 
1.- Els estatuts de la societat, hauran d’incloure en el seu objecte social, alguna 
de les activitats professionals de l’economista o del/ de la titulat/da mercantil, 
regulades al Decret 871/77 de 26 d’abril, i ajustar-se a la normativa 
corresponent.  
 
 
Article 3.- Percentatge de participació  
 
1. En el cas de societats formades per economistes i/o titulats/des mercantils i 
d’altres professionals o socis capitalistes, els/les economistes o els/les 
titulats/des mercantils hauran de tenir la titularitat de manera directa de, com a 
mínim, el 20% del capital i dels drets de vot. Els socis capitalistes no podran 
ostentar la majoria del capital social. 
 
2. Les decisions de la societat referides a l’exercici de les funcions pròpies de 
l’economista o del/de la titulat/da mercantil, requeriran l’aprovació per majoria 
dels/de les socis/es que siguin economistes o titulats/des mercantils, excepte 
quan es tracti de societats multidisciplinàries, cas en el que es requerirà majoria 
del socis/es que tinguin reconeguda l’habilitació professional corresponent.  
 
3. Com a mínim un/a soci/a economista o titulat/da mercantil ostentarà la 
representació de la societat, ja sigui mitjançant apoderament o bé formant part 
de l’òrgan d’administració de la societat.  
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Títol III.- Funcionament del Registre  
 
 
Article 4.- Gestió Registral  
 
1. El Registre serà gestionat per Secretaria Tècnica del Col·legi, a qui 
correspon la revisió de la documentació presentada  i l’emissió de certificacions 
acreditatives de dades de les societats, per delegació del/ de la Secretari/a de 
la Comissió Gestora..  
 
 
Article 5.- Inscripció  
 
1. La inscripció en el Registre i les possibles modificacions de les dades es farà 
a instància de l’administrador/a de la societat.  
 
2. La sol·licitud d’alta en el Registre haurà d’anar acompanyada de la següent 
documentació:  
 

• Còpia de l’acta, contracte o escriptura que contingui es estatuts vigents de 
la societat i acreditació de la seva inscripció en el registre corresponent.  
• Certificació de l’òrgan d’administració de la societat que contingui la relació 
de socis/accionistes amb les seves circumstàncies personals, nombre 
d’accions o participacions, percentatge en el capital social.  
• Còpia del nomenament i còpia de la inscripció en el Registre mercantil 
dels/de les administradors/es, en els supòsits que aquestes inscripcions 
siguin obligatòries. 
• Compromís subscrit pel/per la representant legal de la societat amb el 
següent contingut: 

 
� De comunicar, en el termini màxim de 30 dies, al Registre de Societats 
Associades al Col·legi d'Economistes les modificacions que afectin a les 
dades anteriors.  
� De disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil a nom de la societat 
per cobrir els riscos en què es pugui incórrer derivats de l’exercici 
professional. 
� D’acceptació de les normes i condicions contingudes en el present 
Reglament.  
� D’acceptació dels Principis Deontològics del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya.  

 
3.- Presentada la sol·licitud, es revisarà la documentació aportada i es farà 
efectiva la inscripció, en un termini màxim de 30 dies. En cas que s’hagués de 
reclamar altra documentació es farà d‘ofici per la Secretaria Tècnica del 
Col·legi.  
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4.- El Col·legi d’Economistes podrà, en qualsevol moment, sol·licitar a la 
societat la documentació que acrediti el manteniment dels requisits d’inscripció, 
molt especialment la renovació anual de la pòlissa de responsabilitat civil de la 
mercantil mitjançant l’exhibició del corresponent rebut. 
 
 
Article 6.- Quotes  
 
1. La societat haurà d’abonar les quotes d’inscripció i manteniment que 
determini per acord la Comissió Gestora.  
 
 
Article 7.- Publicitat  
 
1. El Registre de Societats Adscrites i les seves dades es podran fer públiques 
a través de la pàgina web del Col·legi. Igualment, les dades registrals podran 
ser objecte de cessió en els casos previstos legalment.  
 
 
Article 8.- Baixa  
 
1. Les societats causaran baixa, sigui temporal o definitiva pels següents 
motius:   
 

a) Voluntàriament, quan així es sol·liciti per escrit. 
b) Per incompliment de les condicions especificades en el present 

Reglament.  
c) Per  sanció col·legial a un soci col·legiat, tipificada com a molt greu per 

la Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de Catalunya, d’acord 
amb el previst al Reglament de Procediment Disciplinari.  Es tindrà 
especial consideració per les actuacions professionals negligents o que 
perjudiquin a la imatge de la professió.  

 
  
 
Disposició Addicional .- Pel cas que la normativa aplicable a les societats 
professionals establis la no obligatorietat d’inscripció de les mateixes al 
Registre de Societats Professionals en els Col·legi d’Economistes, es preveu la 
creació de la secció “Societats Professionals” que integrarà a les societats 
professionals inscrites al Col·legi d’Economistes de Catalunya i que es regirà 
pel que estableix el Reglament de Societats Professionals en les disposicions 
que no siguin contraries a la legislació vigent, per aquest Reglament i 
subsidiàriament pel que s’estableix a la Llei de Societats Professionals vigent i 
altra normativa que els sigui d’aplicació. 
Per tal de poder accedir a la Secció “Societats Professionals” del Registre de 
Societats Adscrites, les societats professionals hauran d’acomplir, entre d’altres 
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requisits, que tots els socis/es professionals economistes o titulats/des 
mercantils siguin membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya.   
 
 
Disposició final .- El present Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seva 
aprovació per part del Comissió Gestora del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 


