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RESOLUCIÓ
JUS/1098/2011, de 18 d’abril, de modiicació del Reglament de societats professionals d’advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Vist l’expedient d’adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament
de societats professionals d’advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona, declarat
adequat a la legalitat per la Resolució JUS/2265/2008, de 8 juliol, a la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals,
incoat arran de la sol·licitud d’11 de novembre de 2010, del qual resulta que en data
10 de març de 2011 es va presentar la documentació prevista als articles 42 i 46.3 i
4 de la Llei 7/2006, sobre el procediment d’elaboració i aprovació de la modificació
global del Reglament, aprovat en les juntes de govern del Col·legi de dates 28 de
juny de 2010 i 28 de febrer de 2011;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu
3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior, i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a
la legalitat per la Resolució JUS/751/2009, de 17 de març (DOGC núm. 5346, de
25.3.2009);
Vist que el text de la modificació global del Reglament de societats professionals
d’advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona s’adequa a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat de la modificació global del Reglament
de societats professionals d’advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona a la
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de
la Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que el text del Reglament es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta
Resolució.
Barcelona, 18 d’abril de 2011
M. PILAR FERNÁNDEZ BOZAL
Consellera de Justícia
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ANNEX
Reglament de societats professionals d’advocats del Col·legi d’Advocats de
Barcelona
PREÀMBUL

La Llei estatal 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, va establir una
nova regulació de l’exercici col·lectiu de les professions, que exigia als col·legis
professionals un significatiu esforç normatiu d’adaptació. A l’empara d’aquesta Llei,
s’aprovà el Reglament de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona.
Es tractava d’un Reglament que pretenia principalment regular el Registre de
Societats Professionals d’Advocats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Més específicament, establia l’organització i funcionament d’aquest Registre, el
procediment d’inscripció en aquest, com també el règim de comunicacions amb
altres registres afins d’altres organitzacions col·legials de l’advocacia, i amb les
administracions competents en matèria de l’exercici de les professions.
També incorporava una innovadora regulació que projectava a l’exercici col·lectiu
les normes i principis deontològics propis de l’advocacia. Amb aquesta finalitat,
s’abordaren qüestions com la independència, el secret professional, el conflicte
d’interessos, la prohibició de competència, les vènies, la transparència enfront als
clients, l’extensió d’incompatibilitats i inhabilitacions, l’exercici multidisciplinari
i les intervencions fora de l’àmbit territorial del Col·legi.
Posteriorment, les modificacions de la Llei 2/2007 introduïdes per la Llei 25/2009,
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, fan necessària la
modificació del Reglament.
D’una banda, la Llei 25/2009 conté una reserva legal respecte a la regulació
del règim d’incompatibilitats aplicable a les diferents activitats professionals que
s’exerceixen en una societat professional. És per això, que es fa necessari incloure
aquesta previsió normativa en el present Reglament.
D’altra banda, aquesta Llei també afecta a la composició de les societats professionals, ja que, amb la nova regulació, com a mínim, la majoria del capital social
i dels drets de vot, o la majoria del patrimoni social i del número de socis en les
societats no capitalistes, hauran de pertànyer a socis professionals, a diferència
de les tres quartes parts que es preveien fins ara. Així mateix, també hauran de
ser socis professionals, com a mínim, la meitat més un dels membres de l’òrgan
d’administració.
Una altra novetat que incorpora el Reglament, com a conseqüència de l’aprovació
de la Llei 25/2009, és el reconeixement de les societats constituïdes com a tals, de
conformitat amb la legislació d’un Estat membre de la Unió Europea, que tinguin
la seu social, l’administració central i el centre de l’activitat principal en el territori
d’un Estat membre i que tinguin una sucursal domiciliada dins de l’àmbit territorial
del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
A més, aquest Reglament no només incorpora les anteriors modificacions, sinó
que també pretén ser una eina per ampliar els serveis oferts a les persones collegiades en el Col·legi d’Advocats de Barcelona i, en aquesta línia, inclou la creació
d’un nou Registre de societats no residents, en què els/les col·legiats/des d’aquesta
Corporació poden inscriure les societats, de les quals en són socis/sòcies, amb la
finalitat de poder gaudir dels drets i serveis col·legials, amb independència de quin
sigui el domicili social de la societat.
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En definitiva, les modificacions introduïdes en el present Reglament es dirigeixen
tant a adaptar-lo al context jurídic actual i a la realitat actual de la professió, com
també a facilitar que les societats professionals puguin accedir, en la mesura del
possible, als mateixos serveis que les persones físiques col·legiades.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
1. El present Reglament té per objecte la regulació dels registres de societats
professionals del Col·legi d’Advocats de Barcelona, així com també l’ordenació de
l’exercici col·lectiu de l’advocacia en el seu àmbit territorial.
2. Als efectes d’aquest Reglament, s’entén per societat professional d’advocats la
societat, sigui o no multidisciplinària, que tingui per objecte l’exercici de l’activitat
professional pròpia de l’advocacia.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. El present Reglament s’aplicarà a les societats professionals d’advocats domiciliades dins l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Barcelona, i en el seu cas,
a les societats professionals inscrites en el Registre de societats no residents.
2. També s’aplicarà a les sucursals, domiciliades dins l’àmbit territorial del
Col·legi d’Advocats de Barcelona, de societats professionals, siguin o no multidisciplinàries, que tinguin per objecte l’exercici de l’activitat professional pròpia
de l’advocacia, i que tinguin el seu domicili social fora de l’àmbit territorial del
Col·legi d’Advocats de Barcelona. 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, totalment o parcialment,
les activitats de la societat.
3. Així mateix, s’aplicarà a les societats professionals constituïdes com a tals
de conformitat amb la legislació d’un Estat membre de la Unió Europea, sempre
que tinguin la seu social, l’administració central i el centre d’activitat principal al
territori d’un Estat que en sigui membre, que compleixin els requisits establerts per
aquest Estat per a actuar com a societats professionals i que tinguin una sucursal
domiciliada dins de l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Article 3
Normativa aplicable
1. Les societats professionals d’advocats es regiran per la normativa de les societats professionals, per la normativa de la forma societària adoptada, pel present
Reglament i per la normativa de l’exercici de l’advocacia.
2. Els socis podran incloure en el contracte social tots els pactes que considerin
convenients, sempre que no s’oposin a la normativa aplicable.
CAPÍTOL II
Ordenació de l’exercici professional de les societats professionals
Article 4
Deontologia
1. Els advocats, siguin socis o no, que prestin els seus serveis per compte de les
societats professionals d’advocats hauran de prestar-lo d’acord amb les normes i
principis deontològics propis de l’advocacia i, en particular, de conformitat amb els
principis d’independència, secret professional i responsabilitat personal.
Disposicions
http://www.gencat.cat/dogc

ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

26612

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5875 – 10.5.2011

2. Les societats professionals d’advocats i els advocats que actuïn per compte
d’aquestes societats estan subjectes al règim deontològic i disciplinari establert a
la Normativa de l’Advocacia.
3. En cap cas serà obstacle per a l’efectiva aplicació del mencionat règim deontològic i disciplinari l’exercici de l’advocacia a través d’una societat professional.
Article 5
Inscripció obligatòria
1. Les societats professionals d’advocats, siguin o no societats multidisciplinàries,
que tinguin el seu domicili social dins l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, s’inscriuran obligatòriament en el Registre de Societats Professionals
en els termes establerts al capítol III del present Reglament. Els socis de la societat
professional que siguin advocats hauran de sol·licitar la inscripció de la societat en
el Registre col·legial, com també dels actes inscriptibles en el mateix Registre.
2. També s’inscriuran obligatòriament les sucursals, domiciliades dins l’àmbit
territorial del Col·legi d’Advocats de Barcelona, de societats professionals, constituïdes de conformitat amb la legislació espanyola o d’un altre Estat membre de la
Unió Europea, siguin o no multidisciplinàries, que tinguin per objecte l’exercici de
l’activitat professional pròpia de l’advocacia, i que tinguin el seu domicili social fora
de l’àmbit territorial del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Els advocats siguin socis
o no, que siguin representants nomenats amb caràcter permanent per la sucursal,
hauran de sol·licitar la inscripció de la sucursal en el Registre col·legial, com també
dels actes inscriptibles en aquest.
3. La inscripció s’haurà de sol·licitar dins el termini d’un mes des de la inscripció
de la societat professional o sucursal en el registre mercantil.
4. Fins al moment de la seva inscripció en el Registre de Societats Professionals les
societats professionals o sucursals no podran desenvolupar l’exercici de l’advocacia,
ni els advocats podran exercir la professió per compte de la societat.
Article 6
Independència
1. Els advocats, siguin socis o no, que prestin els seus serveis per compte de
societats professionals d’advocats gaudiran de plena independència en la direcció
dels assumptes encarregats per la societat. Ni els socis ni els administradors de
la societat podran influir en l’esmentada independència professional mitjançant
l’emissió d’instruccions o mitjançant qualsevol altre mecanisme.
2. Els advocats, siguin socis o no, que prestin els seus serveis per compte de
societats professionals d’advocats gaudiran també de plena llibertat per acceptar o
rebutjar un encàrrec de la societat, sense que aquesta acceptació o rebuig es puguin
considerar incompliments de l’obligació de prestar els seus serveis per la societat.
Article 7
Secret professional
1. En cas d’exercici de l’advocacia mitjançant societat professional, el deure de
secret professional s’estendrà a tots els advocats, socis o no, que prestin els seus
serveis per compte de la societat, els quals adoptaran les mesures que garanteixin
el respecte de l’esmentat secret professional per part dels membres de la societat
que no siguin advocats.
2. Els advocats que prestin els seus serveis per compte d’una societat professional
no podran revelar informació reservada als socis i administradors de la societat
que no ostentin la condició d’advocats, llevat que aquests darrers hagin assumit en
el contracte social una obligació de confidencialitat.
Article 8
Conlicte d’interessos
La prohibició d’acceptació d’encàrrecs professionals en cas de conflicte d’inDisposicions
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teressos que afecti a un advocat, sigui soci o no, que presti els seus serveis per
compte d’una societat professional s’estendrà als restants advocats, socis o no, de
l’esmentada societat.
Article 9
Règim de la prestació de serveis
1. El contracte social establirà si els advocats que siguin socis professionals estan
o no obligats a prestar els seus serveis com a advocat únicament per compte de la
societat professional i, en cas afirmatiu, establirà també si cap i en quines condicions la possibilitat que la societat autoritzi al soci professional advocat a exercir
l’advocacia per compte propi o d’altri.
2. Tot i que el contracte social imposi als socis professionals advocats una
prohibició de competència, les actuacions d’aquests corresponents al torn d’ofici
i a l’assistència jurídica gratuïta no es consideraran en cap cas una vulneració de
l’esmentada prohibició.
Article 10
Vènies
1. En cas de substitució d’advocat, quan el nou advocat, l’antic advocat o
ambdós siguin societats professionals, estaran subjectes al règim de les vènies
tant la societat professional, com l’advocat actuant designat com a responsable
de l’assumpte.
2. En particular, i segons correspongui, les obligacions de comunicació, informació i documentació previstes al règim de les vènies hauran de ser complimentades
conjuntament per la societat professional i per l’advocat actuant; i hauran de ser
dirigides tant a la societat professional com a l’advocat actuant.
Article 11
Transparència
1. Les societats professionals d’advocats hauran de fer constar en tota la seva
documentació dirigida a tercers la seva denominació social i forma jurídica, com
també les dades identificadores de la seva inscripció al registre mercantil i al Registre col·legial.
2. Les societats professionals d’advocats hauran de comunicar als seus clients,
abans de l’inici de la prestació dels serveis, l’advocat o advocats que prestaran
aquests serveis. També hauran de comunicar als clients qualsevol canvi que es pugui
produir en la persona de l’advocat o advocats que prestin els serveis professionals
durant la vigència de l’encàrrec professional.
3. Els advocats, socis o no, que prestin els seus serveis per compte d’una societat
professional i actuïn davant de jutjats o tribunals indicaran en els seus escrits que són
membres d’una societat professional, especificant que actuen per compte d’aquesta, si són socis o no, la forma jurídica i la denominació de la societat professional,
com també les dades identificadores de la seva inscripció al registre mercantil i al
Registre col·legial.
Article 12
Extensió d’incompatibilitats i inhabilitacions
1. Les causes d’incompatibilitat i d’inhabilitació per a l’exercici de l’advocacia,
declarades en virtut de resolució judicial o corporativa ferma que afectin a qualsevol
dels/de les socis/sòcies advocats/ades es faran extensives a la societat i a la resta de
socis/sòcies professionals advocats/ades i suposaran la dissolució obligatòria de la
societat si la situació no es regularitza en el termini màxim de sis mesos a comptar
des del moment en què es va produir l’incompliment. El contracte social haurà
de preveure el procediment d’exclusió del soci/sòcia afectat/ada o, si s’escau, de
continuació com a soci/sòcia no professional mentre subsisteixi la causa d’incompatibilitat o inhabilitació.
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2. El que estableix l’apartat anterior només regirà mentre subsisteixi la causa
d’incompatibilitat o d’inhabilitació.
Article 13
Objecte social i composició
1. Les societats professionals d’advocats hauran de tenir per objecte l’exercici de
l’advocacia, o bé exclusivament, o bé juntament amb l’exercici d’una altra professió
per a la qual no s’hagi establert per norma de rang legal la seva incompatibilitat.
2. En tota societat professional, ja tingui per objecte únicament l’exercici de l’advocacia o també l’exercici d’una altra activitat professional, com a mínim la majoria
del capital i dels drets de vot, o la majoria del patrimoni social i del nombre de socis
en les societats no capitalistes, hauran de pertànyer a socis professionals. També
hauran de ser socis professionals, com a mínim la meitat més un dels membres de
l’òrgan d’administració.
3. Sens perjudici de l’anterior, les decisions de la societat referides a l’exercici
de l’advocacia requeriran sempre l’aprovació, per majoria, dels socis que siguin
advocats/ades. En el contracte social es podrà establir un altre mecanisme alternatiu
al requisit de la majoria per garantir la independència dels advocats en una societat
multidisciplinària.
CAPÍTOL III
Organització i funcionament del Registre de Societats Professionals
SECCIÓ I

Organització
Article 14
Funcions
El Registre de Societats Professionals tindrà les següents funcions:
a) Inscriure, si escau, els subjectes i els actes sotmesos a inscripció relatius a les
societats professionals.
b) Donar publicitat a les inscripcions de societats professionals d’advocats.
c) Emetre certificacions relatives a la inscripció de societats professionals
d’advocats.
d) Custodiar els documents que accedeixin al Registre.
e) Efectuar les comunicacions sobre les inscripcions practicades establertes al
capítol V.
f) Qualsevol altra que se li atribueixi per la normativa aplicable.
Article 15
Òrgans competents
1. La Junta de Govern és l’òrgan competent per resoldre els procediments d’inscripció en el Registre de Societats Professionals, com també els procediments de
cancel·lació i suspensió d’inscripcions practicades.
2. El secretari de la Junta de Govern, o la persona designada per aquesta, és
l’òrgan competent per gestionar el Registre de Societats Professionals i per emetre
les propostes de resolució relatives als procediments d’inscripció, com també als
de cancel·lació i suspensió d’inscripcions practicades.
Article 16
Seccions
El Registre de Societats Professionals es divideix en tres seccions:
a) Secció de societats professionals d’advocats.
b) Secció de societats multidisciplinàries d’advocats i altres professionals.
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c) Secció de sucursals de societats professionals d’advocats i de societats multidisciplinàries d’advocats i altres professionals, la matriu de les quals es regeixi per
la legislació espanyola o d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
Article 17
Arxiu d’inscripcions
1. El Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona disposa d’un programa informàtic que permetrà generar un full
registral per a cada societat, on s’inscriuran tots els assentaments relatius a la
societat i les cancel·lacions i suspensions temporals que, si escau, es practiquin
a la societat.
2. Al marge del suport informàtic, el Registre de Societats Professionals de l’Illustre Col·legi d’Advocats de Barcelona disposarà d’un arxiu físic individualitzat en
què es dipositaran els expedients relatius a cada societat que contindrà les sol·licituds
i documentació que cal presentar conforme a l’article 23 d’aquest Reglament i on
també s’arxivaran les cancel·lacions i suspensions temporals de societats professionals inscrites en el Registre.
SECCIÓ II

Funcionament
Article 18
Caràcter i regles de funcionament del Registre de Societats Professionals
1. El Registre de Societats Professionals es regeix pels principis de publicitat,
legitimació, prioritat i tracte successiu.
2. Tindran prioritat en la tramitació les sol·licituds d’inscripció segons l’ordre
d’entrada en el Registre.
3. D’acord amb el principi de tracte successiu, no podrà produir-se una inscripció
o anotació sense la dels actes previs d’inscripció que sigui preceptiva, quan condicionin el contingut de l’acte, del qual se sol·licita el registre.
Article 19
Eicàcia
1. Els drets adquirits en virtut de les inscripcions registrals es presumeixen que
ho són conforme a dret. Les inscripcions no convaliden els actes que resulten nuls
conforme a la legalitat.
2. Quan per sentència judicial o resolució administrativa ferma es cancel·li una
inscripció, aquesta cancel·lació determinarà la de les inscripcions posteriors que
resultin contradictòries amb aquesta.
Article 20
Publicitat
1. El Registre de Societats Professionals és un registre públic. L’accés dels
ciutadans al Registre es realitzarà en virtut del que disposa la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
2. La publicitat es farà efectiva mitjançant certificació del contingut dels assentaments del Registre de Societats Professionals, expedida pel secretari de la Junta
de Govern. La certificació serà l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut
dels assentaments del mencionat Registre.
3. La publicitat també es farà efectiva mitjançant la publicació periòdica del
contingut dels assentaments del Registre de Societats Professionals mitjançant la
Guia Judicial, la pàgina web o altres mitjans.
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CAPÍTOL IV
Procediment d’inscripció al Registre de Societats Professionals
Article 21
Certiicació prèvia
1. Amb anterioritat a la constitució de la societat professional, els/les col·legiats/
ades hauran de sol·licitar del Col·legi d’Advocats de Barcelona certificat col·legial
de les dades identificadores dels socis/sòcies professionals i de la seva habilitació,
de conformitat amb el que disposa la Llei de societats professionals.
2. Aquest certificat de les dades identificatives dels socis professionals i de la
seva habilitació tindrà una vigència de dos mesos, a comptar des de la seva data.
Article 22
Procediment d’inscripció
1. El procediment per a la inscripció en el Registre de Societats Professionals
s’iniciarà per l’òrgan col·legial competent, com a conseqüència de la comunicació
del registre mercantil, o de la sol·licitud d’algun dels socis professionals un cop
acreditada la inscripció al registre mercantil. El Registre lliurarà al sol·licitant còpia
de la sol·licitud amb el corresponent registre d’entrada.
2. Si el Col·legi té constància de l’existència d’una societat professional d’advocats o sucursal, i, transcorregut el termini legal per a la seva inscripció, aquesta no
s’ha produït, l’òrgan col·legial competent requerirà a la societat o sucursal, o algun
dels seus socis professionals, perquè se sol·liciti la seva inscripció, s’aportin els
documents necessaris i s’abonin els drets d’inscripció, si s’escau.
3. El termini per resoldre el procediment d’inscripció serà de dos mesos. Aquest
termini se suspendrà quan hagi de requerir la societat interessada l’aportació de
documents necessaris per practicar la inscripció o l’esmena de deficiències, durant el
temps que transcorri entre la notificació del requeriment i el seu efectiu compliment.
Transcorreguts tres mesos sense aportar la documentació requerida o esmenar les
deficiències indicades, es produirà la caducitat del procediment, sens perjudici de
les possibles responsabilitats que se’n derivin.
Article 23
Documentació
1. En cas de constitució de societat professional, la societat haurà d’aportar original
i fotocòpia de l’escriptura de constitució i del contracte social, l’imprès corresponent facilitat pel Col·legi, i acreditar la corresponent contractació de la pòlissa de
responsabilitat civil obligatòria que estableix la Llei de societats professionals.
2. En cas de modificació de qualsevol de les dades inscrites d’una societat
professional, la societat haurà d’aportar original i fotocòpia de l’escriptura pública
mitjançant la qual es formalitzi la modificació i l’imprès corresponent facilitat pel
Col·legi.
3. En cas de constitució de sucursal de societat professional, la sucursal haurà
d’aportar una certificació de la inscripció de la societat professional en el corresponent Registre col·legial, l’imprès corresponent facilitat pel Col·legi, l’original i
fotocòpia de l’escriptura de constitució de la sucursal, i acreditar la corresponent
contractació de la pòlissa de responsabilitat civil obligatòria que estableix la Llei
de societats professionals.
Article 24
Inscripció
1. La inscripció es podrà denegar per infracció del present Reglament, de la
normativa reguladora de les societats professionals, i en general, de l’advocacia.
2. Transcorreguts dos mesos des de la sol·licitud d’inscripció en el Registre de
Societats Professionals sense que aquesta s’hagi resolt, s’entendrà admesa, sempre
que no es trobi en un dels supòsits regulats a l’article 22.3 d’aquest Reglament.
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Article 25
Contingut de la inscripció
1. En la inscripció de les societats professionals d’advocats es faran constar les
mencions següents:
a) La identificació dels atorgants de l’escriptura pública de constitució, expressant
si són o no socis professionals, el tant per cent de participació en el capital social i
el número de col·legiació en el cas dels/de les socis/sòcies professionals.
b) La identificació de les persones que s’encarreguin de l’administració i representació de la societat, expressant si són socis/sòcies professionals o no, i, respecte
als/les primers/eres, el seu número de col·legiació.
c) L’activitat o activitats professionals que constitueixin l’objecte de la societat.
d) La denominació o raó social i domicili de la societat.
e) La data i ressenya identificadora de l’escriptura pública de constitució i notari autoritzant, i durada de la societat si aquesta estigués constituïda per temps
determinat.
f) L’entitat asseguradora i el número de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat de la societat professional, especificant el capital assegurat i el venciment
de la pòlissa.
g) La data de l’acord col·legial d’inscripció de la societat.
h) Les sancions disciplinàries fermes imposades a la societat professional, com
també als/les socis/sòcies professionals que siguin advocats/ades.
i) Qualsevol canvi de socis/es i administradors, com també qualsevol modificació
del contracte social, i de les dades inscrites, expressant la data de comunicació al
Col·legi dels mencionats canvis o modificacions.
j) La transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de la societat.
2. En la inscripció de les sucursals de societats professionals d’advocats, la matriu
de les quals es regeixi per la legislació espanyola o d’un altre Estat membre de la
Unió Europea, es faran constar les mencions següents:
a) La denominació, l’objecte i el domicili de la societat professional, indicant el
registre col·legial on es troba inscrita.
b) El domicili de la sucursal.
c) La identitat dels advocats, siguin socis o no, que siguin representants nomenats
amb caràcter permanent per la sucursal.
d) Qualsevol altra modificació de les dades anteriors.
Article 26
Efectes de la inscripció
La inscripció de la societat professional en el Registre de Societats Professionals
comportarà els efectes jurídics següents:
a) La incorporació de la societat professional al Col·legi.
b) L’habilitació de la societat professional per realitzar l’activitat professional
pròpia de l’advocacia.
c) La subjecció de la societat professional a les competències que l’ordenament
atorga al Col·legi i, en particular, al règim deontològic i disciplinari.
d) L’autorització del Col·legi per utilitzar el logotip institucional de societat
professional d’advocats creat a aquests efectes.
e) L’acceptació del Col·legi de facturar a càrrec de la societat els drets, quotes
o contribucions col·legials dels advocats/ades que siguin socis/es professionals o
no socis, sempre que societat i advocat/ada ho manifestin expressament amb els
mitjans que el Col·legi habiliti a aquest efecte.
f) L’acceptació del Col·legi d’abonar a la societat les indemnitzacions del torn
d’ofici i del servei d’assistència al detingut generades pels advocats/ades socis/es
de la societat, sempre que la societat i l’advocat/ada ho manifestin expressament
amb els mitjans que el Col·legi habiliti a tal efecte i quedi constància del lletrat o la
lletrada designat/da que hagi realitzat el servei.
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g) El gaudi dels drets i serveis que per a les societats professionals acordi la
Junta de Govern.
Article 27
Cancel·lació de la inscripció
1. L’òrgan col·legial competent cancel·larà la inscripció practicada en el Registre de
Societats Professionals 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) Quan s’incompleixin sobrevingudament els requisits necessaris per a la inscripció de la societat professional.
d) Quan s’imposi per sanció disciplinària que sigui ferma en via administrativa.
e) Com a conseqüència de la revisió de l’acte d’inscripció, d’acord amb la normativa vigent.
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 deu 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 28
Recursos
Els acords de la Junta de Govern en matèria d’inscripció al Registre de Societats Professionals estaran subjectes al règim de recursos establert a la normativa
aplicable.
Article 29
Règim econòmic
Les inscripcions en el Registre de Societats Professionals, el gaudi dels serveis
establerts per a les societats i l’emissió de certificacions relatives a les inscripcions
practicades comportaran el pagament per part de les societats professionals dels drets
econòmics, i en la periodicitat, que, en el seu cas, estableixi la Junta de Govern.

CAPÍTOL V
Relació amb altres registres i administracions
Article 30
Comunicacions amb les administracions
El Registre de Societats Professionals remetrà periòdicament al Ministeri de
Justícia i, en el seu cas, al departament competent de la Generalitat de Catalunya,
com també al registre mercantil la següent informació:
a) Les inscripcions practicades en el Registre de Societats Professionals.
b) Les cancel·lacions i les suspensions temporals de les inscripcions practicades
en el Registre de Societats Professionals.
Article 31
Comunicacions amb el Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Consejo
General de la Abogacía
El Registre de Societats Professionals comunicarà periòdicament al Consell dels
Col·legis d’Advocats de Catalunya i al Consejo General de la Abogacía, la següent
informació:
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a) Les inscripcions practicades en el Registre de Societats Professionals.
b) Les cancel·lacions i les suspensions temporals de les inscripcions practicades
en el Registre de Societats Professionals.
Article 32
Comunicacions amb els registres d’altres col·legis professionals
El Registre de Societats Professionals comunicarà individualment als registres
de societats professionals dels col·legis corresponents la inscripció de societats
multidisciplinàries, com també la cancel·lació i suspensió de les esmentades inscripcions.

CAPÍTOL VI
Registre de societats professionals no residents
Article 33
Registre de societats professionals no residents
El Registre de societats professionals no residents és un registre independent
del Registre col·legial regulat en el Capítol III del present Reglament, d’inscripció
voluntària per a les societats professionals que reuneixen els següents requisits:
a) Tenir domicili social fora de la demarcació territorial de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona;
b) Tenir almenys un soci/sòcia col·legiat/da en aquesta Corporació, i
c) No tenir cap sucursal dins l’àmbit territorial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona.
Article 34
Òrgans competents
1. El/la secretari/ària de la Junta de Govern, o persona designada per aquesta,
és l’òrgan competent per gestionar aquest Registre i per emetre les propostes de
resolució relatives als procediments d’inscripció, com també els de cancel·lació i
suspensió practicades.
2. La Junta de Govern és l’òrgan competent per resoldre els procediments
d’inscripció en aquest Registre, així com també els procediments de cancel·lació i
suspensió d’inscripcions practicades.
Article 35
Procediment d’inscripció
1. Per a inscriure la societat en aquest Registre, serà necessari que almenys un
dels socis d’aquesta sigui advocat/ada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
A més, caldrà aportar el model corresponent facilitat pel Col·legi, l’original i la
fotocòpia de l’escriptura de constitució i contracte social, el certificat conforme la
societat està inscrita en el Registre de Societats Professionals del Col·legi corresponent al seu domicili social i acreditar que la societat té contractada la pòlissa de
responsabilitat civil obligatòria establerta en la Llei de societats professionals.
2. El contingut de la inscripció serà el que disposa l’article 25.1 del present
Reglament, i a més, s’identificarà el Registre col·legial on es troba inscrita i la data
d’aquesta inscripció.
Article 36
Efectes de la inscripció
Els efectes de la inscripció en aquest Registre serà el gaudi dels drets i serveis
establerts en l’article 26, lletres e) i f) del present Reglament, i tots aquells que
acordi la Junta de Govern.
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Article 37
Règim econòmic
La Junta de Govern podrà acordar l’establiment de quotes d’inscripció i/o el
pagament de drets econòmics periòdics per a les societats professionals que s’inscriguin en aquest Registre.
Article 38
Normativa aplicable
En tot el que no estigui regulat en aquest capítol, serà d’aplicació subsidiària, si
escau, les normes relatives al procediment d’inscripció del capítol IV del present
Reglament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Normativa del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
En cas que el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya aprovés
un Reglament de Societats Professionals d’Advocats, en exercici de la seva funció
d’elaborar les normes relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió, el Col·legi d’Advocats de Barcelona adaptarà, si escau, el seu
Reglament al del Consell.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Normativa aplicable a les sol·licituds d’inscripció
Les societats professionals que en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament hagin sol·licitat la inscripció en el Registre de Societats professionals es
regiran, en tot allò corresponent a la seva inscripció, pel Reglament de Societats
Professionals d’Advocats del Col·legi d’Advocats de Barcelona, aprovat per Resolució
JUS/2265/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5175, de 17.7.2008).
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquest Reglament deroga el Reglament de Societats Professionals d’Advocats
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, aprovat per Resolució JUS/2265/2008, de 8
de juliol (DOGC núm. 5175, de 17.7.2008).
DISPOSICIÓ FINAL
Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
(11.105.120)
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