
 

 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
sobre l’adaptació a la Llei de Societats Professionals. 

 
 
Et recordem que d’acord a la Llei 2/2007 de 15 de març “Llei de Societats 
Professionals” que va entrar en vigor el dia 16 de juny de 2007, totes aquelles societats 
que d’acord a aquesta llei siguin considerades com a Societats Professionals, tenen que 
adaptar i inscriure els seus estatuts al Registre Mercantil, abans del dia 16 de juny de 
2008. Posteriorment, cal inscriure’s en el registre del nostre col·legi professional.  
 
La Llei de Societats Professionals defineix a aquestes com les que tenen com a objecte 
social l’exercici en comú d’una o més activitats professionals. Entenent-se com activitat 
professional, aquella que requereix titulació universitària i inscripció col·legial  
 
Aquesta llei, de manera molt clara, estableix les conseqüències de no adaptar-se i 
inscriure’s com a Societat Professional. Aquesta conseqüència és el tancament del 
registre per a qualsevol inscripció i en un termini de 18 mesos serà considerada dissolta 
de ple dret.  
 
Atès les greus conseqüències derivades de la no adaptació, recomanem que depenent de 
cada cas en particular, s’adaptin els estatuts d’acord a la normativa de la Llei de 
Societats Professionals o bé, es modifiqui l’objecte social per tal de no exercir la 
societat una activitat professional, i així quedar fora de l’àmbit d’aquesta. 
 
Així mateix, en el document adjunt trobaràs els passos necessaris per tal de constituir o 
adaptar una societat professional. 
 
Com sempre et recordem que tens a la teva disposició el servei d’assessorament fiscal, 
comptable i laboral que t’ofereix gratuïtament el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya i que pots fer-ho mitjançant la pagina web del Col·legi, a l’apartat Suport i 
assessorament / Preguntes amb resposta / Preguntes a mida. 
 
 



CONSTITUCIONS DE SOCIETATS PROFESSIONALS  
 
 
1º Sol·licitud del nom al Registre Mercantil Central. 
 
2º Aportació del capital, per part dels socis, en el compte bancari obert a nom de la 
Societat.  
 
3º Certificat dels socis professionals de la seva pertinença al col·legi professional, en el 
que constin les seves dades identificatives, així com la seva habilitació per l’exercici de 
la seva professió. 
  
4º Sol·licitud de la pòlissa de responsabilitat civil a nom de la Societat.  
 
5º Firma de l’escriptura de constitució davant  Notari.  
 
6º Sol·licitud del NIF provisional a Hisenda. 
 
7º Liquidació en la Agència Tributària de Catalunya de l’ impost d’operacions  
societàries. 
 
8º Presentació de l’escriptura de constitució en el Registre Mercantil.  
 
9º Sol·licitud del nif definitiu. 
 
10º Alta d’obligacions censals a hisenda. 
 
11º Presentació per la seva legalització dels llibres d’actes, registre de socis i comptes 
anuals al Registre Mercantil. 
 
12º Presentació de l’escriptura, en el Registre de Societats  Professionals del Col·legi de 
cadascun dels socis professionals.  



 
 
 
 
ADAPTACIONS DE SOCIETATS  
 
1º Compravenda d’accions o participacions socials per la correcta distribució del capital 
social entre els socis professionals.  
 
2º Certificat dels socis professionals de la seva pertinença al col·legi professional, en el 
que constin les seves dades identificatives, així com la seva habilitació per l’exercici de 
la seva professió. 
 
3º Sol·licitud de la pòlissa de responsabilitat civil a nom de la Societat.  
 
4º Firma de l’escriptura d’adaptació dels Estatuts Socials a la nova llei.  
 
5º Inscripció de l’escriptura d’adaptació en el Registre Mercantil.  
 
6º Presentació de l’escriptura, en el Registre de Societats  Professionals del Col·legi de 
cadascun dels socis professionals.  
 
7º Sol·licitud a hisenda del nif amb la nova denominació . 
 
 
 
 
 


