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ASSESSORIA JURÍDICA 
 

 
SOCIETATS 
ANNEX I 

 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA INSCRIPCIÓ DE LA SOCIETAT PROFESSIONAL AL 
REGISTRE COL·LEGIAL 

 
 
 

 

1) Còpia de l’escriptura de constitució degudament inscrita al Registre 
Mercantil que contingui, en el seu cas, els estatuts de la societat i el 
nomenament d’administrador i/o administradors. En el cas que hi hagi 
modificacions posteriors, s’han d’aportar també els documents o 
escriptures corresponents.  

2 ) Còpia de la targeta del NIF de la societat. 

3)  Document de l'annex II degudament emplenat. 

4)  El compromís subscrit pel representant legal de la societat i pels socis 
aparelladors i arquitectes tècnics.(annex III) de: 

• Comunicar immediatament al Col·legi els canvis que afectin a 
les dades anteriors. 

• Acceptació de les normes i condicions exigides pel Col·legi per 
la inscripció de les societats professionals 

• Sotmetre’s a les variacions d'aquesta normativa. 
• Acceptació de la deontologia professional dels aparelladors/ 

arquitectes tècnics. 
• Acceptació de la responsabilitat solidària de tots els socis 

envers al Col·legi i de les incompatibilitats que puguin 
correspondre als socis aparelladors i arquitectes tècnics. 

5) Aportació de les dades bancàries de la societat (annex IV). 
 
 

La inscripció de les societats professionals al Registre de Societats Professionals, 

comporta el pagament de la quota d’incorporació vigent, així com el pagament de les 

quotes de manteniment periòdiques. 

 



SOCIETATS 
ANNEX II 

 
 
 
 
 
 

NOM SOCIETAT ..............................................................................................................................................................................  

NIF: ...............................................  

ADREÇA: ......................................................................................................................................................................... 

POBLACIÓ: .......................................... C. POSTAL ( ....................... ) 

TELÈFON: ............................................ FAX............................................................E-MAIL.......................................................... 
 
 
 
 
 nom i cognoms socis  professió % de participació en la 

societat 
   

   

   

   

 
Nota: Indicar núm. de col·legiat en cas d’exercir la professió d’arquitecte tècnic  
 
 

CÀRRECS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 
 

nom càrrec 

  

  

  

 
 

OBJECTE DE LA SOCIETAT 
 
 
 

...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 



 
SOCIETATS 
ANNEXIII 

 
 

DECLARACIÓ 
 
 
 

El representant legal........................................................................................................... 

de la societat .........................................................................................................................  

 i, els aparellador/s i arquitecte/s tècnic/s sotasignat/s que forma/en part de la mateixa, 

declaren que les dades facilitades i la documentació aportada sobre la societat en la que 

participen son certes, i es comprometen a que qualsevol modificació tant pel que fa a la 

constitució i funcionament de la societat com als percentatges de participació en la 

mateixa serà comunicada al Col·legi. 

Els signants coneixen i accepten les normes i condicions exigides per la Llei 2/2007 de 

15 de març de 2007 de Societats Professionals i pel Col·legi per a la inscripció de les 

societats professionals. Tanmateix, declaren que es sotmeten a les seves futures 

variacions, i accepten la deontologia professional dels aparelladors i arquitectes tècnics, 

així com la responsabilitat solidaria de tots els socis envers al Col·legi i de les 

incompatibilitats que puguin correspondre als socis aparelladors i arquitectes tècnics, 

excloent-se el Col·legi de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment de les 

obligacions que es desprenen d'aquests compromisos. 

 

I, perquè consti als efectes del compliment de la normativa col·legial sobre registre de 

societats de professionals, signa/en aquesta declaració. 
 
 
Barcelona, ________de ______________________200__ 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANT LEGAL APARELLADOR/A-ARQUITECTE/A TÈCNIC/A 

 
 
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem 

que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers del COL·LEGI 

D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA, a 

efectes de la gestió del Registre de Societats Professionals del CAATEEB i per poder remetre 

informació de serveis i d’activitats organitzades pel CAATEEB i que puguin ser del seu interès. Podrà 

exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit al COL·LEGI 

D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA. 



                 
 
 
DADES BANCÀRIES SOCIETAT  

Nom Societat ______________________________________________________  

NIF  ___________________________  

Banc/Caixa: ______________________________________________________  

Carrer: ______________________________________________________  

Codi Postal: ____________  Població: ______________________________  

                       
Banc                      Oficina                      DC               número de compte 

Data: _____________________________________________  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - 

Nom i cognoms apoderat o titular de la Societat:__________________________________________________ 

D.N.I. _________________  Data:______________ 

 

Senyors, 

Els agrairé que a partir d'aquesta data i fins a nou avís atenguin els rebuts que presenti a nom de la societat 
_____________________________________________ el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona, amb càrrec al compte d’aquesta: 

                       
Banc                      Oficina                      DC               número de compte 

Atentament, 
 
 
 
 
 
 
 
(signatura i segell de l’empresa ) 

 

 

Banc/Caixa: _____________________________________  

Carrer _____________________________________  

Codi Postal  _________ Població  __________________  
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