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Marc jurídic.
Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals (BOE núm. 65 del 16 de març de 2007).
La Llei de Societats Professionals té per objecte possibilitar l’aparició d’una nova classe de professional
col·legiat, que és la pròpia societat professional, mitjançant la seva constitució i inscripció en el Registre
de Societats Professionals del Col·legi Professional corresponent.
Aquesta nova Llei de Societats Professionals es constitueix en una norma de garanties: garantia de
seguretat jurídica per a les societats professionals, a les que es facilita un règim peculiar fins ara
inexistent, i garantia per als clients o usuaris dels serveis professionals prestats de forma col·lectiva, que
veuen ampliada l’esfera de subjectes responsables.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS SOBRE LES SOCIETATS PROFESSIONALS (SP)
1. Que és una Societat Professional ?
Una SP és aquella que té per objecte social, únic i exclusiu, l’exercici en comú de l’activitat
professional.
L’activitat professional és aquella que requereix per a l’exercici una titulació universitària oficial i
la inscripció obligatòria al Col·legi Professional corresponent.
2. Quins tipus societaris poden adoptar les SP ?
Les SP poden adoptar qualsevol tipus societari dels previstos al nostre ordenament jurídic:
poden ser societats personalistes (col·lectives, comanditàries i civils, les més comuns) o societats
capitalistes ( SL i SA). Per distingir el caràcter de professional, les societats hauran d’afegir una
“P” o la paraula “Professional” a la denominació social.
3. El contracte de SP està subjecte a alguna formalitat?
Si. Per a qualsevol forma societària de la SP (incloses les societats civils), aquesta s’ha de
formalitzar en escriptura pública, s’ha d’inscriure al Registre Mercantil i al Registre de SP del
Col·legi Professional que correspongui. Sense la inscripció al Registre Mercantil la societat no
tindrà personalitat jurídica pròpia.
El contracte social, a més de les mencions pròpies de cada forma social adoptada, ha
d’incloure una sèrie de mencions referides als socis, professionals o no; als administradors,
indicant si són o no professionals; al col·legi professional de pertinença i a l’activitat que
constitueix l’objecte social.
4. És obligatori constituir-se en SP ?
Si, sempre que la societat (civil o mercantil) tingui per objecte social l’exercici en comú d’una o
varies activitats professionals. A més, la Llei imposa que l’objecte social de la SP ha de quedar
reduït exclusivament a aquest.
També tindran aquesta obligació, aquells professionals que s’agrupin per prestar
col·lectivament els seus serveis perquè són SP, tot i que, formalment i davant de tercers, no
estiguin constituïts com a tals. La Llei presumeix que hi ha exercici en comú quan es desenvolupi
públicament sota una denominació comuna o col·lectiva, o s’emetin factures, minutes, rebuts,
sota aquesta denominació. En aquest supòsit, tots els professionals actuants hauran de
respondre solidàriament dels deutes i responsabilitats que se’n derivin de l’exercici col·lectiu de
l’activitat professional.
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5. Han d’adaptar-se a la nova regulació les societats preexistents ?
Si. El termini màxim per adaptar-se a la Llei i sol·licitar la inscripció al Registre Mercantil és abans
del 16 de juny de 2008.
Cas de no fer-ho, la Llei sanciona l’incompliment amb el tancament registral i, a data 16 de
desembre de 2008, amb la dissolució de ple dret de la societat, fet que suposarà la
cancel·lació immediata i d’ofici dels assentaments de la societat per part del Registrador
Mercantil.
6. Quina responsabilitat civil s’assumeix quan s’exerceix una activitat professional col·lectivament
sense adoptar la forma de “societat professional”?
La mateixa responsabilitat civil que aquella que la Llei estableix per a les SP, és a dir, els socis
que hagin actuat responen personalment, solidàriament amb la societat.
7. Els professionals que comparteixen, exclusivament, infraestructures i despeses han de constituir
una SP?
No. Compartir exclusivament infraestructures i despeses és una forma de cooperació entre
professionals que exerceixen individualment la professió, atès que únicament posen en comú
recursos materials (lloguer de l’espai, despeses de recepcionista, etc).
En aquest cas, s’ha de tenir molta cura amb els signes distintius (targetes, papereria, publicitat,
plaques, etc) que s’utilitzin per no crear confusió a l’usuari. Convé recordar la presumpció que
estableix la Llei en aquest sentit i que s’ha exposat anteriorment.
8. Una SP pot tenir per objecte la realització de varies activitats professionals?
Si. La Llei autoritza la creació de societats multidisciplinars, és a dir, que tinguin per objecte la
realització de diverses activitats professionals. Però, exigeix que no es tracti de professions
incompatibles entre elles.
Recordem: és activitat professional aquella que requereix, pel seu exercici, titulació universitària
oficial i la seva inscripció obligatòria en el Col·legi Professional corresponent.
9. Tots els socis han de ser biòlegs?
La “voluntat” del legislador és que el control de l’activitat professional, mitjançant l’agrupació
de professionals, quedi sota el domini i la gestió dels propis professionals. Per això, s’exigeix que
els socis professionals mantinguin el control i la gestió de la SP. A les societats mercantils, les ¾
parts del capital i dels drets de vot i, a les societats personalistes, les ¾ del patrimoni social i del
nombre de socis hauran de pertànyer als socis professionals.
Així, la SP pot tenir socis inversors no professionals que aportin capital a la societat front els socis
professionals, que contribueixen amb la seva activitat, sempre i quan la seva participació no
excedeixi de ¼ part del capital i dels drets de vot.
10. Han de ser biòlegs els administradors d’una SP?
L’administració d’una SP pot recaure en un únic administrador, en més d’un (solidaris o
mancomunats) o en un Consell d’Administració però, en tot cas, les ¾ parts dels seus membres
han de ser socis professionals. Per això, quan es tracti d’un Administrador únic o d’un Conseller
Delegat aquest serà soci professional.
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11. La SP és responsable dels danys ocasionats per actes professionals?
La SP i els professionals, socis o no, que hagin actuat són responsables solidàriament pels deutes
socials derivats dels actes professionals. La llei estableix el caràcter obligatori de la contractació
d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de la societat derivada de
l’exercici professional.
12. És aplicable a la SP el règim deontològic i disciplinari fins ara atribuït al biòleg?
La SP es configura com a una nova classe de professional col·legiat i, per tant, resta sotmesa al
règim deontològic i disciplinari propi de l’activitat professional, la qual pot ser objecte de sanció
disciplinaria, sens perjudici de la responsabilitat personal del professional actuant.
Important: les causes d’incompatibilitat i d’inhabilitació per a l’exercici de la professió que
puguin afectar a qualssevol dels socis es fan extensives a la SP, a excepció del cas en què
l’afectat hagi estat exclòs de la societat.
13. Què hem de saber del Registre Col·legial de Societats Professionals ?
Que és obligatori. S’hi han d’inscriure totes les societats professionals que actuïn dins l’àmbit
territorial del CBC, i també qualsevol modificació que s’esdevingui en relació amb els socis, els
administradors o els continguts del contracte social.
Que NO és constitutiu, perquè la personalitat jurídica s’adquireix amb la inscripció de la societat
al Registre Mercantil.
Que la inscripció en aquest registre configura a la Societat Professional com una nova classe de
professional col·legiat, sotmesa als mateixos drets, obligacions i al mateix sistema de
responsabilitat disciplinària i deontològica que el col·legiat individual.
Que és públic i dóna transparència a la composició societària, així com seguretat als usuaris.
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REGLAMENT DEL REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS DEL
COL·LEGI DE BIÒLEGS DE CATALUNYA
Article 1.- Constitució, objecte i finalitat
Aquest reglament té per objecte crear el Registre de Societats Professionals del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya en desenvolupament de l’article 8 i de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 2/2007, de
15 de març, de Societats Professionals. La seva regulació es regirà per les disposicions contingudes en
aquest Reglament, pels Estatuts del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC), per la Llei 2/2007, de 15 de
març, de Societats Professionals, així com per les restants disposicions legals que li siguin d’aplicació.
Article 2. Societats Professionals objecte d’inscripció
Les Societats Professionals que s’inscriuen en aquest Registre són aquelles que tenen per objecte
l’exercici en comú de les activitats professionals dels biòlegs, quan aquestes es facin exclusivament o
juntament amb l’exercici d’una altra professió titulada i col·legiada i que tinguin el seu domicili social i
desenvolupin efectivament la seva activitat dins de l’àmbit territorial de Catalunya, i sempre que, per
les seves característiques, tinguin la consideració legal de “societat professional” d’acord amb la Llei
2/2007, de 15 de març.
Article 3. Inscripció en el Registre
La Societat Professional haurà d’inscriure’s obligatòriament en el Registre de Societats Professionals del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya, a l’efecte que aquesta corporació pugui exercir sobre la societat les
competències que li atorga l’ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats.
L’inici del procediment d’inscripció al Registre Col·legial es produirà quan:
a) el Col·legi rebi la comunicació del Registre Mercantil corresponent, (que donarà lloc a una
anotació provisional de les dades, pendent de l'aportació de la informació necessària pel
representant legal de la societat)
b) la sol·licitud d’un dels representants legals de la societat professional, sempre que acrediti que
l’acte que comunica està inscrit al Registre Mercantil, si aquesta comunicació és preceptiva.
En tot cas, la societat professional aportarà o completarà en allò que sigui necessari totes les dades
que han de constar al registre col·legial, segons el que estableixen els articles 7.2 i 8.2 de la Llei 2/2007,
de 15 de març, de Societats Professionals, que es concreten en els següents:
a) Denominació o raó social
b) Domicili social de la societat
c) Domicili/s de l’activitat, si no coincideix amb el domicili social
d) Data i ressenya identificativa (còpia compulsada) de l’escriptura pública de constitució i
Notari autoritzant.
e) Duració de la societat si s’hagués constituït per un temps determinat
f) L’activitat o activitats professionals que constitueixin el seu objecte social
g) Identificació dels socis professionals i el número de col·legiat i el Col·legi Professional de
pertinença.
h) Identificació dels socis no professionals.
i) Identificació de les persones encarregades de l'administració i representació, expressant la
condició de soci, professional o no, de cada una d’elles
j) Còpia dels Estatuts socials i, en el seu cas, de les seves modificacions.
k) Composició del capital social i participació de cada associat, així com, en el seu cas,
transcripció certificada del llibre d’accionistes
l) Identificació de les persones que ocupin els òrgans de govern i administració, així com, en el
seu cas, apoderaments i nomenaments de gerents o consellers delegats vigents
m) Acreditació de la contractació de pòlissa de Responsabilitat Civil de la Societat Professional
n) CIF de la societat
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La Societat Professional que sigui multidisciplinària, és a dir, constituïda per professionals, de distinta
titulació i inscrits a diferents col·legis, s’inscriurà en els Registres de Societats Professionals dels Col·legis
de cadascuna de les professions que la societat tingui per objecte, i estarà sotmesa a les
competències del Col·legi Professional que correspongui segons l’activitat que, en cada cas, es porti a
terme.
Article 4. Funcions del Registre de Societats Professionals
Són funcions del Registre de Societats Professionals del CBC les següents:
1. Inscriure al Registre Col·legial les Societats Professionals que, d’ofici, li comuniqui el
Registrador Mercantil, o bé a instància del representant legal de la societat, sempre que
acrediti la inscripció registral, de conformitat amb el previst en l’article 3 anterior.
2. Fer els assentaments dels actes inscriptibles.
3. Expedir els certificats i les notes que se sol·licitin d’acord amb els requisits que
s’estableixin.
4. La comunicació periòdica al Ministeri de Justícia i/o a la Generalitat de Catalunya de les
inscripcions practicades.
Article 5. Assentaments del Registre
El Secretari del CBC anotarà els assentaments de les Societats Professionals que li siguin comunicats
d’ofici pel Registre Mercantil corresponent, o bé, a instància del legal representant de la societat
acreditant prèviament la inscripció registral.
La Societat Professional podrà generar els següents assentaments:
1. Cada societat professional obrirà un full del Registre
2. Per cada societat professional es practicarà:
 Un assentament inicial d’inscripció a la seva constitució
 Uns assentaments complementaris referits a les modificacions que es produeixin
durant la vida de la societat
 Un assentament de cancel·lació, si escau
Article 6. Assentament inicial
1.- A l’assentament inicial es faran constar els extrems assenyalats a l’article 7.2 i 8.2 de la Llei 2/2007 de
Societats Professionals, els que imposa la normativa vigent segons la forma societària adoptada i els
previstos a l’article 3 d’aquest Reglament.
2.- Amb la inscripció inicial, s’assignarà un número identificatiu de la Societat Professional inscrita al
Registre Col·legial.
Article 7. Assentaments complementaris
1.- El Registre de Societats Professionals del CBC efectuarà assentaments complementaris quan es
produeixi qualsevol canvi de socis, administradors o de modificació del contracte social i,
concretament, en els casos següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La modificació dels estatuts
Modificació de l’òrgan d’administració i renovació dels membres
Les modificacions relatives als socis i règim de majories dins la societat professional
Augments i reduccions del capital social
Pròrroga de la durada de la societat professional
Transformació, fusió i escissió de la societat
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7. Declaració de concurs de creditors
8. Totes les altres inscripcions que s’hagin de practicar de conformitat amb la legislació
vigent i que no s’incloguin en l’assentament inicial o l’assentament final.
2.- L’assentament de modificació d’estatuts ha de fer constar la data d’aprovació de la modificació,
la data de l’escriptura pública i del notari que l’autoritza, si escau, els articles o les normes estatutàries
derogades o afegides amb breu indicació de la matèria a què fan referència. En especial, la
modificació de l’objecte social i del domicili social que s’ha d’expressar de manera íntegra, així com el
règim de majories.
3.- L’assentament de modificació de les majories en l’òrgan d’administració ha de fer constar el nom i
els cognoms de les persones designades, els càrrecs que ocupen i la data de la seva designació.
4.- Qualssevol de les modificacions hauran d’acreditar-se amb la documentació escaient, i en
particular les dades de modificació que constin en el Registre Mercantil corresponent a la societat
professional.
Article 8. Assentament de Cancel·lació
1.- L’Assentament de Cancel·lació d’una Societat Professional en el Registre de Societats Professionals
del CBC farà constar:
1. La dissolució de la Societat Professional per acord social de dissolució o per resolució
judicial.
2. La inhabilitació de la societat per a l’exercici de l’activitat en virtut de resolució judicial o
corporativa.
3. La inhabilitació o incompatibilitat de la societat per a l’exercici de l’activitat
fonamentada en la inhabilitació o incompatibilitat d’algun soci professional i que no
hagi estat regularitzada en el termini de tres mesos.
4. El trasllat del domicili social d’una societat professional fora de l’àmbit territorial d’aquest
Col·legi i, en conseqüència, la seva necessària inscripció en un Registre col·legial d’altre
territori.
5. La modificació de l’objecte de la societat o de qualsevol altre aspecte societari en virtut
del qual la societat deixi de tenir la condició legal de societat professional d’acord amb
la Llei 2/2007 de Societats Professionals i la normativa aplicable.
6. Qualsevol altra causa que justifiqui l’assentament de cancel·lació de la inscripció de la
societat i, en concret, la concurrència de qualssevol de les causes de denegació de la
inscripció, detallades a l’article 10 d’aquest Reglament
2.- Els anteriors extrems s’hauran d’acreditar documentalment i, en tot cas, presentant el certificat
d’extinció i cancel·lació de la Societat Professional en el Registre Mercantil pertinent.
3.- El certificat de l’acord de dissolució de la Societat Professional serà suficient per a la baixa en el
Registre de Societats Professionals del CBC.
4.- L’assentament de cancel·lació de la inscripció de la Societat Professional produeix la pèrdua de la
condició de membre de la corporació.
Article 9. Procediment d’inscripció en el Registre Col·legial dels actes inscriptibles.
Pel Secretari del Col·legi de Biòlegs de Catalunya es procedirà a efectuar la primera inscripció de les
societats professionals en el registre Col·legial, en el termini de quinze dies naturals, contats a partir del
següent en què es rebrà la perceptiva comunicació del Registrador Mercantil corresponent, establerta
en l’article 8.4 de la Llei de Societats Professionals. El termini anteriorment expressat, el Secretari del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya haurà de comprovar la identificació dels socis professionals, el seu
número de col·legiació i els requisits de no estar subjectes a inhabilitació per resolució ferma
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administrativa o judicial i de no trobar-se en incompatibilitat manifesta. Comprovats aquests extrems
procedirà ineludiblement a la inscripció de la societat. Si els socis professionals haguessin causat baixa
en el Col·legi, estiguessin subjectes a inhabilitació por resolució ferma administrativa o judicial o es
trobessin en incompatibilitat manifesta denegarà la inscripció, procedint a notificar als socis
professionals el mencionat acte denegatori, així com a la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de
Catalunya.
Així mateix, pel Secretari del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, es procedirà a efectuar les inscripcions
corresponents als cessaments i nomenaments d’administradors, canvi de socis i modificacions del
contracte social, en el termini de quinze dies naturals, contats a partir del següent en què rebi la
perceptiva comunicació d’ofici del Registrador Mercantil corresponent, establert a l’article 8.4 de la
Llei de Societats Professionals. En el termini anteriorment expressat, el Secretari del Col·legi de Biòlegs
de Catalunya haurà de comprovar la identificació dels socis professionals, el seu número de
col·legiació i el requisit de no trobar-se subjectes a inhabilitació per resolució ferma administrativa o
judicial, o es trobessin en incompatibilitat manifesta. Comprovats aquests extrems es procedirà
ineludiblement a la inscripció de la societat. Si els socis professionals haguessin causat baixa en el
Col·legi, estiguessin subjectes a inhabilitació per resolució ferma administrativa o judicial o es trobessin
en incompatibilitat manifesta denegarà la inscripció, procedint a notificar als socis professionals aquest
acte denegatori, així com a la Junta de Govern del Col·legi de Biòlegs de Catalunya.
Respecte a les inscripcions enumerades en els actes dels articles 7 i 8 d’aquest reglament el Secretari,
haurà d’efectuar les inscripcions pertinents, en el termini de quinze dies comptats a partir del següent
en què presenti sol·licitud pertinent un o diversos socis professionals de la societat professional inscrits en
el Col·legi de Biòlegs de Catalunya i no subjecte a inhabilitació o incompatibilitat. Serà necessari que la
sol·licitud vagi acompanyada de la primera còpia de l’escriptura pública corresponent en la que
haurà de constar la diligència de presentació i inscripció correctament efectuades en el Registre
Mercantil corresponent. El termini per sol·licitar per un o diversos socis professionals aquelles inscripcions
exigides per aquest Reglament, i que no siguin comunicades pel Registrador Mercantil, serà d’un mes
contat a partir del següent en què s’hagi inscrit en el Registre Mercantil.
Article 10. Drets, quotes d'inscripció i manteniment del Registre Societats Professionals.
El Col·legi de Biòlegs de Catalunya podrà exigir, previ acord de la Junta de Govern pel seu
establiment i modificació, drets i quotes d'inscripció del Registre de Societats Professionals a les entitats
que s'inscriuen en el mateix , que insten actes inscriptibles o que sol·liciten les certificacions oportunes.
Article 11. Denegació d’inscripció al Registre Col·legial
El CBC podrà denegar la inscripció de la Societat en el Registre quan aquesta no acompleixi els
requisits legals previstes segons la forma social adoptada i, en particular, si incompleix els requisits
establerts per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i concretament, quan concorrin
alguns dels motius següents:
1. Si la Societat Professional no té el domicili social en l’àmbit territorial de Catalunya.
2. Si la Societat Professional no té cap dels seus socis professionals col·legiats en exercici
en el CBC.
3. Si alguns dels socis professionals està incurs en causa d’inhabilitació o incompatibilitat
professional, exceptuant-se els supòsits en què el soci hagi estat exclòs.
4. Si la Societat Professional no està inscrita en el Registre Mercantil pertinent.
5. Manca d’acreditació de compliment dels requisits establerts per l’ordenament jurídic i
pels estatuts del CBC per a l’exercici de la professió per part d’una societat
professional.
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Article 12. Registre públic
Tal com s’indica a l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals la
publicitat del contingut del full obert a cada societat professional es realitzarà a través d’un portal en
Internet sota la responsabilitat del Ministeri de Justícia i/o de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici
de la publicitat que el CBC pugui realitzar del directori col·legial.
A tal efecte el CBC, dins del marc legal aplicable, podrà comunicar les dades relatives a la inscripció
de la Societat Professional a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Justícia.
Article 13. Certificacions
A sol·licitud de qualsevol soci professional biòleg col·legiat, el Secretari del CBC expedirà certificació
acreditativa de la inscripció i vigència, en la data de la sol·licitud, de la societat professional a la que
pertany el soci professional sol·licitant.
Article 14. Responsabilitat del Col·legi
Ni el secretari de la Junta de Govern, ni aquesta, ni el propi Col·legi de Biòlegs de Catalunya són
responsables de la validesa conforme a Dret o de l'exactitud de les dades, incorporats al Registre de
Societats Professionals creats pel present Reglament, que provinguin o derivin de les manifestacions
efectuades pels atorgants o constituents d’aquelles sense perjudici del què estableix a l’article 8.4. de
la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals.
.
Article 15. Regim de reclamacions i recurs
Els actes administratius dictats pel Secretari del Col·legi de Biòlegs de Catalunya relatius a les societats
professionals i les seves inscripcions, tant de caràcter positiu com negatiu, podran ser recorreguts en el
termini de quinze dies naturals, contats a partir del següent a la seva notificació, davant la Junta de
Govern del Col·legi, que haurà de resoldre en la primera reunió que se celebri un cop informada de la
percepció del recurs pel Secretari. La posada en coneixement de la recepció del recurs es farà en el
termini de quinze naturals. En qualsevol cas, si transcorren tres mesos sense que la Junta de Govern
dictarà resolució expressa del recurs, aquest s’entendrà estimat per silenci administratiu positiu.
Els actes del Col·legi subjectes al dret administratiu posen fi a la via administrativa i poden ésser objecte
de recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per les persones afectades i
l’Administració de la Generalitat. No obstant això, poden ésser objecte de recurs potestatiu de
reposició davant l’òrgan que els ha dictat.
Disposició Final Primera
En tot allò no previst en aquest Reglament, la Junta de Govern del CBC estarà habilitada per
interpretar-lo i, si escau, completar-lo o adaptar-lo en aquells aspectes necessaris per al millor
compliment de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i eventualment del seu
Reglament, dels Estatuts col·legials, així com de la resta de l’ordenament jurídic vigent.
Dels acords de la Junta de Govern al respecte es donarà compte a Junta General.
Disposició Final Segona.
El present Reglament entrarà en vigor entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
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SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SOCIETAT PROFESSIONAL AL REGISTRE DEL COL·LEGI DE BIÒLEGS
DE CATALUNYA (CBC).
En /na____________________________________________________________________________________
Col·legiat al CBC amb el núm._______________________i en nom i representació de la Societat
Professional _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Càrrec que ostenta a la Societat___________________________________________________________
Interessa que, d’acord amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, es
procedeixi a la inscripció de l’esmentada societat en el Registre de Societats Professionals del
CBC, i a aquests efectes facilito la següent informació i documentació:
Denominació Social_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
CIF.:______________________________________________________________________________________
Domicili social:
Carrer:_____________________________________________________________________________
Població i C.P.______________________________________________________________________
Telèfon_________________________________Fax.:________________________________________
Correu electrònic___________________________________________________________________
Centre o centres en els que es desenvolupa l’activitat (si no coincideix amb el domicili social)
 SI hi ha centres
Adreça del centre

 NO hi ha centres
Telèfon

Correu electrònic

Dades de l’escriptura de constitució o adaptació
Notari

Data

Núm. Protocol

Relació de Socis
Nom i Cognoms (*)

Núm.
col·legiat

Professional/no
professional

(*) Si el nombre de socis és superior es continuarà la relació en full apart
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% capital social

Relació de membres de l’Òrgan d’Administració
Nom i Cognoms (*)

Núm.
Professional/no
col·legiat professional

Càrrec

(*) Si el nombre de socis és superior es continuarà la relació en full apart

Contractació de Pòlissa de Responsabilitat Civil
 SI

 En tràmit

Per això, SOL·LICITA A LA JUNTA DE GOVERN:
Que procedeixi a la inscripció de la Societat en el Registre de Societats Professionals del
Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC).

A Barcelona a__________de______________________de _________

Signat
(càrrec)
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