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 SOCIETATS PROFESSIONALS 
 
Característiques específiques que ens diferencien. 
(respecte dels professionals individuals i respecte de d’altres menes de societats que actuen en el mercat 
de l’arquitectura i de l’enginyeria.) 
 
· Trets bàsics: 
 

- El capital és majoritari dels professionals 
- El govern és en mans dels professionals 
- Oferim un plus de responsabilitat 
- No podem tenir cap més objecte social que l’exercici de la/les  professions 

 
· Tal com diu la Llei: 
 

- Som una nova classe de professionals col·legiats que és la societat 
- Oferim certesa jurídica 
- Oferim major garantia per als clients, que veuen ampliada l’esfera dels subjectes 

responsables 
- No som, per tant, ni societat de mitjans (que tenen per objecte compartir infraestructures), ni 

societats de comunicació de guanys, ni societats d’intermediació (que el que fan es gestionar 
els mitjans entre el client i el professional perquè aquest faci la feina individualment, és a dir 
subcontractadors) 

 
· Plus de responsabilitat (d’acord amb la Llei de Societats Professionals) 
 

- La individual tal com la de qualsevol professional autònom + la col·lectiva 
 

Diu el preàmbul de la Llei “per tal com generen en el demandant dels serveis una confiança 
específica en el suport col.lectiu”. 
 
L’articulat estipula:  
 
“Els drets i obligacions de l’activitat professional s’imputaran a la societat, sens perjudici de la 
responsabilitat dels professionals”. 
 
“La societat i els professionals estem sotmesos al règim deontològic i disciplinari de cada 
professió específica”. 
 
“ La incompatibilitat d’un soci afecta tota la societat”. 
 
“La inhabilitació d’un soci afecta tota la societat, excepte si se l’exclou”. 
 

 “Dels deutes socials que derivin dels actes professionals pròpiament dits en responen 
solidàriament la societat i els professionals, socis o no, que hagin actuat…” 

 
- Les societats hem de tenir obligatòriament unes assegurances que cobreixen la societat i que 

cobreixen també els socis professionals.  


