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Capítol I.- Disposicions generals
Article 1. Objecte
1. El present Reglament té per objecte regular les Societats professionals i el
funcionament del Registre de Societats Professionals del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
2. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per societat professional del Col·legi
d’Economistes de Catalunya, aquella que, essent o no multidisciplinària, tingui
per objecte l’exercici de l’activitat pròpia dels/de les economistes i/o dels/de les
titulats/des mercantils, regulada en la normativa corresponent.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. El present Reglament s’aplicarà a les societats professionals d’economistes i
de titulats mercantils domiciliades dins l’àmbit territorial del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.
2. També s’aplicarà a les sucursals, domiciliades dins l’àmbit territorial del
Col·legi d’Economistes de Catalunya, de societats professionals, siguin o no
multidisciplinàries, que tinguin per objecte l’exercici de l’activitat professional
pròpia dels/de les economistes i/o dels/de les titulats/des mercantils, i que
tinguin el seu domicili social fora de l’àmbit territorial del Col·legi d’Economistes
de Catalunya, que voluntàriament s’inscriguin al Registre de Societats
Professionals del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per sucursal tot establiment secundari
dotat de representació permanent i de certa autonomia de gestió, a través del
qual es desenvolupin, total o parcialment, les activitats de la societat.

Article 3. Normativa aplicable
Les societats professionals d’economistes i de titulats/des mercantils es regiran
per la normativa pròpia de les societats professionals, per la normativa de la
forma societària adoptada, pel present Reglament i per la normativa interna del
Col·legi d’Economistes de Catalunya que pugui ser d’aplicació.

Capítol II. Drets i Deures

Article 4.- Drets
La societat professional inscrita en el Registre de Societats Professionals del
Col·legi d’Economistes de Catalunya gaudirà dels següents drets:
a) De defensa davant les autoritats, les entitats, les empreses o els
particulars quan, per qualsevol causa, es veu limitada o pertorbada la
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seva independència i/o llibertat en l’exercici de les seves competències
professionals.
b) Dret a l’empara i suport a les seves justes reclamacions i en les
negociacions motivades per diferències sorgides amb motiu de l’exercici
professional.
c) Autorització d’us del logotip específic que acredita que es membre del
Col·legi.
d) D’utilitzar els serveis específics que ofereix el Col·legi i fer servir les
seves instal·lacions, d’acord amb les condicions fixades.

Article 5. Deures
La societat professional inscrita en el Registre de Societats Professionals del
Col·legi d’Economistes de Catalunya tindrà els següents deures:
a) Exercir la professió d’economista i/o titulat/da mercantil conforme als
principis deontològics, l’ètica i el decòrum.
b) La subjecció de la societat a la normativa col·legial i, en particular, a la
normativa deontològica i disciplinària.
c) Comparèixer, a través dels socis/es economistes o titulats/des
mercantils, davant els òrgans del Col·legi quan així es requereixi, llevat
de casos d’impossibilitat justificada.
d) Cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos que
es puguin derivar de l’exercici professional.
e) Abonar, dins el termini reglamentari, les quotes i la resta de drets
econòmics que estableixi la Comissió Gestora.
f) Comunicar al Col·legi, en el termini de 15 dies, els canvis en les dades
d’interès registral.

Capítol III. Organització i funcionament del Registre de Societats
Professionals

Article 6. Principis
El Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Economistes de Catalunya
es basa en els següents principis de funcionament:
a) Legitimació: Es presumeix que el contingut del Registre és exacte i vàlid.
b) Prioritat: Les inscripcions es duran a terme segons l’ordre d’arribada de
les mateixes.
c) Tracte successiu: No podrà produir-se una inscripció o anotació sense la
dels actes previs d’inscripció que sigui preceptiva.
d) Publicitat: El contingut dels assentaments registrals és públic i correspon
a la persona responsable de gestionar el Registre de Societats
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Professionals fer efectiva la publicitat directa, al mateix temps que
garanteixi la impossibilitat de la seva manipulació.

Article 7. Òrgan competent
El Registre de Societats Professionals serà gestionat per una persona
responsable designada per la Comissió Gestora, qui actuarà per delegació
del/de la secretari/a de la Junta de Govern (durant el període transitori,
Comissió Gestora)

Article 8. Funcions
La persona responsable de gestionar el Registre de Societats Professionals del
Col·legi d’Economistes de Catalunya tindrà les següents funcions:
a. Verificar la documentació i practicar les inscripcions que corresponguin.
b. Centralitzar i publicar la informació registral.
c. Emetre certificacions relatives a la inscripció de societats professionals
d’economistes i de titulats/des mercantils.
d. Custodiar els documents que accedeixin al Registre.
e. Efectuar les comunicacions sobre les inscripcions practicades, de
conformitat amb l’establert a l’article 12.
f. Cancel·lar l’assentament registral quan s’incorri en alguna de les causes
regulades en l’article 18.
g. Resoldre els procediments d’inscripció, cancel·lació i fer constar les
situacions d’inactivitat, irregularitat i/o suspensió.
h. Qualsevol altra que li pugui atribuir la normativa aplicable.

Article 9. Seccions
El Registre de Societats Professionals del Col·legi d’Economistes de Catalunya
es divideix en duess seccions:
a) Secció de societats professionals.
b) Secció de sucursals de societats professionals.

Article 10. Inscripcions
Les inscripcions en el Registre de Societats Professionals es realitzaran tant en
suport físic com en suport digital.

Article 11. Publicitat de la inscripció
1. La publicació es farà efectiva mitjançant certificació expedida pel/ per la
responsable de gestionar el Registre de Societats Professionals.
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2. La publicació també es farà efectiva mitjançant la publicació periòdica de les
dades societàries a la finestreta única de la pàgina web del Col·legi.

Article 12. Comunicacions
El Col·legi d’Economistes de Catalunya remetrà periòdicament al Ministeri de
Justícia, al Departament competent de la Generalitat de Catalunya i al Consell
General d’Economistes les altes i baixes practicades en el Registre de
Societats Professionals.

Article 13. Règim econòmic
La inscripció i el manteniment de la societat professional en el Registre de
Societats Professionals així com el gaudi dels serveis establerts i l’emissió de
certificacions relatives a les inscripcions practicades, comportarà el pagament
dels drets econòmics que estableixi la Junta de Govern (durant el període
transitori, Comissió Gestora) .

Article 14. Situació irregular
1.- En cas que una societat professional no aboni els drets econòmics als que
fa referència l’article anterior es trobarà en situació irregular. Aquesta situació
es comunicarà a la societat per tal que en el termini de 30 dies regularitzi la
situació. Passat el termini indicat sense haver rebut cap resposta es farà
constar a la pàgina web del Col·legi aquesta circumstància, sens perjudici del
dret del Col·legi a reclamar l’import pendent de les obligacions vençudes. En el
cas de les sucursals es procedirà a cancel·lar la seva inscripció, de conformitat
amb el que estableix l’article 18.
2.- Mentre duri la situació d’irregularitat es suspendrà de manera automàtica de
la prestació dels serveis col·legials dels què estigui gaudint la societat
professional o sucursal.

Capítol IV. Procediment d’inscripció al Registre de Societats
Professionals

Article 15. Procediment d’inscripció
1. El procediment d’inscripció en el Registre de Societats Professionals
s’iniciarà per la persona responsable de gestionar-lo, com a conseqüència de la
comunicació practicada pel Registre Mercantil o de la sol·licitud d’algun/a
dels/de les socis/es professionals un cop acreditada la inscripció al Registre
Mercantil.
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2. En el cas de les sucursals caldrà aportar, en tot cas, l’escriptura de
constitució o adaptació, i en el cas de les sucursals, certificat acreditatiu de la
inscripció de la societat professional en el Col·legi Professional que
correspongui.
3. El procediment administratiu d’inscripció finalitzarà amb l’aportació per part
de la societat interessada de l’imprès corresponent facilitat pel Col·legi i, si
escau, d’altra documentació que li pugui requerir l’òrgan col·legial competent o
la persona designada per aquest.
4.- El Col·legi d’Economistes de Catalunya 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 obligatòria que estableix la Llei de societats professionals
mitjançant l’exhibició del corresponent rebut.

Article 16. Contingut de la inscripció
1. En la inscripció es faran constar els següents extrems:
a) Identificació dels/de les socis/es, siguin o no professionals. En concret
caldrà fer constar el nom i cognoms, el NIF i, en els casos dels socis/es
professionals, també es farà constar la professió i el número de
col·legiat/da en el Col·legi Professional que correspongui.
b) La data i ressenya identificadora de la escriptura pública de constitució i
notari autoritzant així com la durada de la societat si aquesta estigués
constituïda per temps determinat.
c) La denominació o raó social i domicili de la societat.
d) Altres dades de contacte de la societat: telèfon, correu electrònic, fax....
e) L’activitat que constitueixi el seu objecte social.
f) Tipus d’òrgan d’administració i identificació de les persones que
s’encarreguin de l’administració de la societat.
g) Nom i cognoms d’altres professionals economistes i/o titulats/des
mercantils (no socis/es) que exerceixin la professió en el si de la
societat.
h) L’entitat asseguradora i el número de pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil de la societat professional.
i) Les dades bancàries del compte on es farà efectiu el cobrament dels
drets econòmics.
j) Les sancions disciplinàries fermes imposades a la societat professional
així com als/a les socis/sòcies professionals que siguin economistes o
titulats/des mercantils.
k) Les situacions d’irregularitat, inactivitat o suspensió en què es pugui
trobar la societat.
l) Qualsevol modificació del contracte social o d’altres dades inscrites.
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2. En el cas d’inscripció voluntària de sucursals, a més a més de les dades
anteriors, caldrà fer constar tant el domicili social de la societat professional
com el de la sucursal així com el registre col·legial on es troba inscrita.

Article 17. Efectes de la inscripció
Amb la inscripció la societat professional passarà a ser membre del Col·legi
d’Economistes de Catalunya.

Article 18. Cancel·lació de la inscripció
1. La persona responsable del Registre de Societats Professionals cancel·larà
la inscripció practicada quan es produeixi alguna de les circumstàncies
següents:
a) Quan el Registre Mercantil comuniqui l’extinció de la societat
professional.
b) Quan es comprovi la falsedat o inexactitud de les dades o dels
documents aportats en el procediment d’inscripció, sense perjudici
d’omissions o errors esmenables.
c) En el cas de les sucursals o societats professionals d’inscripció
voluntària, per incórrer en situació d’irregularitat i no haver regularitzat la
situació en el termini indicat en l’article 14.
2. En aquests supòsits, la societat professional interessada gaudirà d’un tràmit
previ d’audiència, en virtut del qual disposarà d’un termini no superior a 10 dies
per formular les al·legacions i presentar els documents que es considerin
oportuns. Durant la tramitació de l’expedient de cancel·lació, l’òrgan competent
podrà acordar la suspensió provisional de la inscripció.

Article 19. Suspensió de la inscripció
1. La persona responsable del Registre de Societats Professionals suspendrà
la inscripció de la societat professional quan s’imposi una sanció disciplinària
greu o molt greu que sigui ferma en via administrativa i que suposi la
inhabilitació professional.
2. La suspensió serà comunicada als/a les interessats/des i al Registre
Mercantil corresponent i es farà constar aquesta circumstància a la pàgina web
del Col·legi. Finalitzada la causa que doni lloc a la suspensió, la persona
responsable del Registre, d’ofici, rehabilitarà la societat i n’informarà als
interessats.

Article 20. Societat inactiva
1. En cas que una societat es trobi inactiva, podrà demanar que es faci constar
aquest extrem en el seu assentament registral. En tot cas, caldrà que aporti
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certificat del/de la representant legal en el que manifesti aquesta circumstància
així com un document expedit per Hisenda que acrediti la inactivitat.
2. S’entén que la situació d’inactivitat es temporal, per aquest motiu, anualment
caldrà aportar de nou la documentació que s’indica en el paràgraf anterior.
3. Mentre duri la situació d’inactivitat, la societat no haurà d’abonar quotes en
concepte de manteniment del Registre ni gaudirà dels drets específics que el
Col·legi atorga a les societats.
4. Per reactivar la societat caldrà sol·licitar-ho per escrit a la persona
responsable del Registre.

Disposició Addicional.- En 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, les societats
inscrites s’integraran en una secció específica del Registre de Societats
Adscrites del Col·legi d’Economistes de Catalunya que es crearà a l’efecte i
que es titularà “ Societats Professionals.
Les societats professionals inscrites en la secció “Societats Professionals” del
Registre de Societats Adscrites hauran d’acomplir que tots els socis/es
professionals economistes o titulats/des mercantils siguin membres del Col·legi
d’Economistes de Catalunya i es regiran pel que estableixi el Reglament de
Societats Professionals en les disposicions que no siguin contraries a la
legislació vigent i subsidiàriament pel que s’estableix a la Llei de Societats
Professionals vigent i altra normativa que els sigui d’aplicació.

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.
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