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Benvolguts/des col·legiats/des,
Per la present em plau informar-vos de la nova Llei de Societats Professionals1
(Llei 2/2007, de 15 de març) que entrarà en vigor el proper 16 de juny de
2008. Aquesta llei ordena el marc de l’exercici de l’activitat professional
organitzada col·lectivament i el funcionament de les societats que presten serveis
professionals. La filosofia d’aquesta llei és la d’esdevenir una “norma de
garanties”, garantia per a les societats professionals i garantia per als usuaris dels
serveis professionals exercits de manera col·lectiva.
La Llei de Societats Professionals considera activitat professional aquella que
requereix per al seu exercici la titulació universitària oficial i la inscripció en el
corresponent Col·legi Professional. En aquest sentit, tota societat que tingui per
objecte l’exercici en comú d’una activitat professional necessàriament i, de
manera obligatòria, ha de constituir-se com a Societat Professional i està obligada
a complir amb els requisits previstos en aquesta nova Llei.
Aquesta Llei, per tant, també afecta a Sociòlegs/gues i Politòlegs/logues ja que,
tal i com apareix en la Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya JUS/967/2007 de 23 de març, publicada al DOGC núm. 4857 de 5
d’abril de 2007, les professions de sociòleg i politòleg són col·legiades.
En relació a la forma societària que pot adoptar la societat professional, la norma
deixa llibertat per tal de poder acollir-se a qualsevol dels tipus socials que
existeixen en el nostre ordenament jurídic (societat civil o mercantil, societat
anònima, societat de responsabilitat limitada...). La novetat més important però
rau en la inscripció obligatòria de la societat professional al Registre Mercantil
mitjançant un document notarial i la seva obligació d’inscriure’s també en el
Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional corresponent,
registre creat per aquesta Llei, i al que hauran de comunicar qualsevol canvi.
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Pel que fa a la tipologia de socis, la Llei permet que juntament amb els socis
professionals (ja siguin persona física o altra societat professional) la societat
professional estigui formada per socis no professionals. Tot i que els socis
professionals hauran de mantenir el control i la gestió de la societat, a fi que les
tres quartes parts del capital i dels drets de vot, o les tres quartes parts del
patrimoni social i del número de socis en les societats no capitalistes, hauran de
pertànyer als socis professionals. Al mateix temps, hauran de ser socis
professionals les tres quartes parts dels membres dels òrgans d’administració, els
administradors unipersonals i els consellers delegats. Aquests requisits hauran de
complir-se durant tota la vida de la societat professional.
Val a dir que, tot i que els esforços d’adaptació seran importants, aquesta norma
ajudarà a garantir que la gestió i el control de les societats quedin en mans dels
propis professionals. La seguretat del nostre sector i la seva independència queda
garantida amb aquesta nova estructura societària.
Per la importància i l’aplicació d’aquesta norma el Col·legi té previst realitzar
properament una sessió informativa que us comunicarem en breu. Per a qualsevol
informació addicional podeu adreçar-vos al gerent del Col·legi, el Sr. Jordi Pujol
Puigdemont (telèfon 93 241 41 22).

Cordialment,
Anna Parés
Degana
Barcelona, 5 de febrer de 2008
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El text íntegre d’aquesta Llei el podeu consultar des del web del Col·legi www.colpis.cat

